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« NEen heeft dikwerf aangemerkt , dat de spelling
* J van

onze taai , schoon zij , in rijkheid , vloeij endheld
« en luister , voor geene taal van Europa behoeft te
« wijken, op zeer losse gronden staat ; terwijl bij
« na elke schrijver zijne eigene bijzondere taalregels
<< volgt, en zich vergenoegt met zich daarin gelijk te
cc blijven.
« Het verdient opmerking , dat men de verwarring
in de nederduitsche spelling van dien tijd af moet
« berekenen, dat velen zich toegelegd hebben , om de
c( oude en regelmatige wijs van spellen veranderingen
« te doen aannemen, welke zij meenden v,erbeteringén
« te mogen noemen. Men schoof orde, gebruik en
regelmaat genoegzaam geheel ter zijde, en stelde in
« derzever plaats willekeurige regels, die geenen an
« deren grond hadden, dan de uitspraak van deze of
« gene landstreken, of de zucht om bijzonder te we~
. rF zen, en zekere, gelijk men het noemde, kieschhe..
« den in de taal te brengen.
<t Om d eze verwarring weg te nemen, en de spel...
« ling van onze taal op goede regelmatige gronden te
«ves°
f
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« vestigen , hebben geleerde Taaloefenaarss zich or,
« strijd beijverd. Getuigen hiervan zijn de werken
« onder de titels ; Idea gramm. linguae bel icae
« 4enleiding tot de kennis van het verhevene deel
« der nederduitsche sprake, door L. TEN KATE
en
(4 Oude en nieuwe taal- erg dichik. Bijdragen
« Proeve van oudli. taal- en dichtkunde, onder de
spreuk: dulces ante omnia Jilusae --- Proeve van
« taal. en dichtkunde van B. HUYDECOPER ; uitgegerct ven door FR. VAN LELYVELD en N. HINLOPEN,
« en anderen.
« Dan , ter bereiking van dit heilzame oog merk was
« de oprigting van de Maatschappij der nederland*« sche letterkunde , te Leide , in de daad , het ge.
« schiktste middel , zijnde eene verzameling van manar
(c nen , die zich in het vak der nederduitsehe letter.
gc kunde niet weinig beroemd gemaakt hadden, En
(( van derzelver vlijt, welke ons reeds uitmuntende
« taalkundige verhandelingen mededeelde , zouden wij
« de rijkste vruchten ingezameld hebben , ware het
g niet, dat de dood de 'werkzaamheden van eenigen
« der bekwaamste en ijverigste Leden gestaakt, en de
« loop der tijden, in ons Vaderland, sedert Benige
( jaren , anderen , in de voortzetting en voltooiing van
« hunne taalkundige ontwerpen, verhinderd had.
((Het gemis, hierdoor veroorzaakt, geheel te vei« goeden, kan onmogelijk gerekend worden de taak
van een enkel mensch te zijn, maar zal liet gevolg
sc van de wereenï de werkzaamheden der overgebievene
'
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« en op nieuw aangekomene Leden van genoemde
(c Maatschappij moeten wezen.
« Ieder, die met de inrigting en werkzaamheden
« dezer Maatschappij een zins bekend is , weet, dat
t( dezelve , reeds voor meer dan twintig jaren , een
g ontwerp beraamde « tot het vervaar ogen van een
a « algemeen omschrijvend woordenboek d er neder« « landsche tale », bedoelende daarmede, cc niet alleen
(c « de nederduitsche taal in zooverre te doen kennen,
« « als noodig is , qm de schriften , die in dezelve zijn
« « opgesteld , voor ieder verstaanbaar te maken ; maar
q « om den qeheelen schat onzer tale bij eert te vatc « ten, enz.»
« Doch Zink een werk vorderde natuurlijk., al waren
« de boven ,aangevoerde beletselen zelfs niet tnsschen
« beide gekomen , ten aanzien van deszelfs uitvoering,
g.
« eenen onbepaalden tijd. En wie is , heden nog, ira.
« staat , om , onverminderd de kundigheid ei vlijt der
« overig zijnde Leden dezer Maatschappij , een einde
« aan hetzelve te zien?
« Het een en ander bragt mij op het denkbeeld,
<t .of ik mijnen .Landgenooten , intusschen , niet van
(c eenige dienst zoude kunnen wezen , uiet een gedeelc te van dit gxaore , ontwerp uit te , voeren , en een
i
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« te stellen, be jintwoordende aan oenige vereischten ,
(á in !.et beredeneerdeen
lan tot het vervaardigen
g van
« een algemeen omschrijvend woordenboek der -nederlandsehe taal, door de genoemde Maatscha
ppr "p oc«ge

_:( vrn
(( geven, namelijk: •.c om hij ieder woord aan te tee
« « kenen , of het een &ub$tantipum , adjecti9un , of
(( (( een verbum, of een adverbium enz. zij : bij de
« (( subtantiva de genera en de declinatie .p hij de
« « adjectia de gradu8 comparatioizis : hij de verba
« (( de vorming van het imperfectum en praeteritam,
(( « en in welken zin zij als activa, passiva, of neu« (( tra, of CO/flinunia , gebezigd worden; en bij de
(( « verba
waar de praepositio eparabili8,
« « en waar iizseparabilis zij , op te geven; en daar« « bij ieder Woord, volgens zijnen oorsprong , te spel(f len , voor zoo veel die te ontdekken is, en tot
« « het z elve die sluitletters te bezigen ,welke in het
(( (( meervoud en de derivata voorkomen , uitgezon
« « derd de v en z, welke men in r en s zal ver
i (c wisselen: wijders, iederen klinker, die eene ver
« (( lenging noodig heeft, met zijns gelijken te verlen-'
(Ç ( gen ; en voorts het onderscheid tusschen ei en
« (t e en ee , 0 en 00 met alle mogelijke naaiwkeq« (( righeid, in acht te nemen.»
(t Zulk een woordenboek is immer eene dringend be.(t hoefte voor velenmijner Landgenqoten geweest; et
(( het zou dit blijven, zelfs da n nog , Wanneer het door
(t de letterkundige Maatschappij ontworpen , algemeen
« omschrijvcnd wordinboek voortgezet envoltciud
c( wieid Velen , in geene talen ondeiwezen, zijn bui-..
« ten slaat, om van de voorgeschrevene reels der
Taalktmstenaren gebruik te maken, of detelve op
« de spelling toe te passen en in oefening t bron-.
« geit;
,
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« gen ; diar zij , )TLct behulp van zoodanig een woor
deriboek , als ik hier bedoel, cello regelmatige en
(( eenparige spelling , Op cene gemakkelijke wijze,
« zouden kunnen verkrijgen.
« Ik nam dan het besluit, om deze taak te aan vaar
« den, deelde mijn daartoe gemaakt ontwerp, op de,
(( in oogstmaand 1796, gelioudene , algemeene vezga.
(t dering van de Maatschappij der nederlandsche letter
« kunde, te Leide , mede, en had het genoegen, deze
(t mijne onderneming met de aanmoedigeudste goed
(( keuring vereerd te zien ; terwijl mij tevens, op mijn
«'verzoek,, toegestaan werd, om van den voorraad , tot
(( het vervaardigen van een algemeen omsclirjvend
« woordenboek onzer taal, door de Maatschappij reeds
« verzameld, zoodanig gebruik te maken, als ik tot
« de zarnenstelling van mijn nederduitsch taalkundig
(( woordenboek mogt noodig oordeelen ; voor welk
« gunstig besluit ik den Bestuurderen dier Maatschappij,
« hier, mijnen opregten dank betuig.
cc Nu ging ik aan liet werk, doch werd daarin, door
« bijkomende omstandigheden, onder welke mijne wan
« kele gezondheid niet de minste was, dikwerf ver
(( Iiinderd. Ik gevoelde daarbij, weldra, de moe.ijc-.
N kb eid der taak, welke ik op mij genomen had;
« te meer, dewijl ik het niet ondienstig oordeelde,
« om, in navolging van J. C. ADELIJNG, tevens de
«verschillende beteekenissen der woorden op te ge
« ven, en derzelver oorsprong, voor zoo ver ik diei
« konde ontdekken, aan te wijzen.
«Eiii.

x ):
( Einclelijk was ik in staat, om een gedeelte van
« biet werk , namelijk de letter A van liet woorden'
« boek en eene INLEIDING voor hetzelve, in het licht
« te geven ; waartoe ik besloot, uit aanmerking van
(( liet voordeel , hetwelk ik , hij de voortzetting van
« mijnen arbeid, uit de bedenkingen en onderrigtingen
(c van kundige Taaloefenaren , ligtelijk , zou kunnen
« trekken-.
« Ik heb van al de bouwstof , welke mij bekend
« en onder mijn bereik was, gebruik gemaakt , en zal
c< daarvan verder gebruik maken , inzonderheid van.
« de hoven .genoemde taalkundige werken , als mede
van J. G. WACHTERI .glossarium germanicurra -i- ,
« J. G. ScmuiziI , en C. G. HALTAUS glossarium
« ger m. anicu n mnedii aevi -- F. JUNui Elymologicum
-

,

« anglicanum -- J. C. ADELUNGS grammatisch- kri--

« ,tisclies Wr rterburcli der hochdeutschen 1ilundart ,
« en ulnstizn liches Lehrgebiiude der deutschen Spra« clie K. PH MOIUTZ g rammatisches Wörter*
kuch , en. anderen»
-

Dit Voorberigt selireef ik in grasmaand i 799b Thans.
voeg ik daarbij: dat de Meeren BLUSSI EN VAN
BRAAM, na liet overlijden van den Heer J. ALLART,.
door aankoop eigenaars van het genoemde werk geworden zijnde, op liet denkbeeld zijn gekomen, om
eene verkorting vau hetzelve in liet licht te geven,

t )'

der den titel van :.Beknopt nederduitsch í czalhcrirlig
woordenboek, geheel ingerigt naar de naderhand door
het Gouvernement aangenomen , en nog in algemeen
gebruik zijnde spelling ; terwijl, door weglating van.
al datgeen , hetwelk, door de meerdere beoefening
onzer taal , in de, laatste zes en twintig jaren , reeds
onnoodig geworden is, het werk natuurlijk eenen klem --Á
neren omvang verkrijgen , minder kostbaar , en dus
ligter verkrijgbaar, en hierdoor meer algemeen nuttig
moest worden.
En van deze verkorte en veel verbeterde uitgaaf,
riet thans het Ie Deel het licht.
Van de breede .Inleiding, voor het in i 7gg uitge ..
-komen werk geplaatst , zal ik hier weinig of niets
behoeven over te nemen , dewijl mijne , in naam erg
op last van liet Staatsbestuur der Bataafsche Republiek , in het licht verschenen nederduitsche spraakkunst, daaruit , voor een groot gedeelte , ontleend i 7
met verandering' echter van Benige daarin voorkomen.
de spelregels, naar aanleiding en op grond der ver
handeling over de nederduitsche spelling van dei.
hoogleeraar M. SIEGENBEEK ; waarom ik den gebrul~.
ker van het beknopt woordenboek , waar het noodig
is , naar deze mijne nederd. spraakkunst verwijs.
Van de , zoo in de algemeene Konst- en Letterbode
als in andere tijdschriften, mij, bij de uitgave van
hetg route woordenboek medegedeelde aanmerkingen,
heb ik het noodige gebruik gemaakt; terwijl het onlangs in het licht verschenen uitlegkundig woorden-
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boek der tU'ëédc klaisé van bet Xoninklj/k 2Vedei
iancic1 Instituut, zoo ver hetzelve in druk is uitge.
g even , mij , bij de behandeling der uitgave van dit
van het grootste nut ge.
beknopt woordenboek
weest is
Sedert het taalkundig nederduiisch woordenboek,'
en vooral, sedert mijne nederduitsche spraakkunst
in het licht verscheen, is het onderwijs op de scholen zoodanig veranderd en verbeterd, en zijn de leerlingen zoo zeer in de kennis onzer taal gevorderd,
dat vele aanwijzingen van het genoemde woordenboek
reeds overtollig geworden zijn, naardien z  , die het:
hier aangeboden beknopt woordenboek zullen gebruiken, uit hoofde van het ontvangen beter onderrigt,
geacht kunnen worden , dezelve niet meer te behoeven; waarom ik mij daarvan, als een der vei-kortings.
middelen, onthouden heb.
Om het werk meer verkrijgbaar en dus meer alge4
meen nuttig te maken , heb ik hetzelve zoo veel
verkort, de vergezochte taalkundige afleidin
gen, en de opeenstapeling van voorbeelden, die het-zelfde aanduiden, weggelaten , en alleen datgeen aan-gevoerd, hetwelk als noodzakelijk tot beter verstand
der woorden kan beschouwd worden.
Onaangezieli vele nieuwe, of in het vorige werk
overgeslagen, woorden in het tegenwoordige opgenomen
zijn, zal dit werk echter niet meer, dan vier zulke'
stukken beslaan , als dit is, hetwelk thans het Publiek
wordt aangeboden ; waardoor de prijs' van hetzelve
aan,

,
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aanmerkelijk minder,, zal worden, dan die van het
vorige, hetwelk uit elf stukken bestaat.
Voor dat mijn nederduit3ch taalkundigwôor
denboeL , in :i 799 , werd uitgegeven , was de vcrlenging der a met e , nog: hij velen , zelfs hij taal en
diclitkundige genootschappen, in gebruik, op grond,
dat de Ouden , die de klinkletters met e verlengden,
nadat zij daarvan, in opzigt tot de o en u, afgegaan
waren, zich aan (:je verlenging van a met e standvas
tig gehouden hebben. De taalkundige B. JIUYDECO
PER intussehen , -verwondert zich daarover, in zijne
.Proeve VW2 taalw. en diçlztkwicle , dat VONDEL zich,
ten aanzien der spelling van ae , niet , op het roor
beeld van HOOFT , verbeterd , en daarover nog meer t
dat 'TEN KATE, in zijn nooit volprezen werk, de
schrijfwijs van cie gebruikt heeft; terwijl hij d
ling , in deszelfs werk> aanziet als een kle4n vlelije in
een schoon iangezigt (D. 1 , bi. 347) En schoon
sommigen wel eens beweerden, dat, er woorden zijn,
waarin men de ac .volstrektelijk piet kan missei , be v',
zulke , die door eene zamentrekking (crasiár) ingekort
worden , als: vermaen van çez'smacen , vergaerçl van
vergader4 , blaen van bladen; zoo v o erde men hier...
tegen aan , dat, bij de inkorting van versmacieiz en;
niet alleen de cl, niaar ook de e wordt weggewQ
pen, terwijl de staartme4eklinker in de vorige letter,
greep smelt, en derzelver klinker verdubbeld wordt;
waardoor men van versmaden, versmaan, van verga
erd, vergaard, van bladen, blaqrz krijgt; gelijk van

xiv
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goden zoon , van stadig staa' ( niet staig komt; ter-.
wijl hier dan niet slechts de d, maar ook de e en i
)

verloren g aan. De taalkundige FR. VAN LELYVELD
zegt , in zijne aanteeheningen op HUYDECOP Proeve,
over dit onderwerp handelende, (( dat de spelling van
« aa , tegenwoordig, genoegzaam algemeen is doorge-^
« drongen , in zoo verre, dat allen , die niet zonderling
« willen wezen, den gewonen loop volgen. (D. I, bi.
u 348).» En , hoewel er , onaangezien dit alles , hier en
daar no g een enkele
_ g evonden wordt, die ae boven
'aa verkiest, zoo is het g etal der zulken . toch zoo
g erin
ering , en derzelver gezag zoo weinig beteekenend,
dat deze zonderlingheid niet in aanmerking kan komen.
..Ik herhaal derhalve , en eindig hiermede dit voorbel
rigt, dat de spelling van aa volstrekt te verkiezen
is bovei die van ae, om de twee volgende .redenen,
vooreerst omdat dezelve geacht kan worden, de a%er
zijn;• en ten andere , omdat daarbij
ellin te)^
meenee spelling
de eenparigheid wordt in acht genomen, en al de
klinkers nu met hun gelijken verlengd worden.
.
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M.

v,

o.

Meerv.
i v. n. en bijr.
B. w,
0, W e
Onreg e
Deelw.
Verl. deelw.
Voorz.
Scheidb. en onscheidb.
Hulpw.
Voortd. w.
Onpers.
Verkl. w.
D. i,
B. v.
Out.
Oudt.
Spreekw o
Overdr.
Ang.
Eng.
Fr.
IJsi.
+Got.

Mannelijk , vrouwelijk , ónzij-r
dig zelfstandig naamwoord.
Meervoud.
Byvoegelijk naamwoord ex
biwoord.
Bedrijvend werkwoord.
Onzijdig werkwoord.
Onregelmatig werkwoord o
Deelwoord.
Verleden. deelwoord.
Voorzetsel.
Scheidbaar en onscheidbaar,
Hulpwoord,
Voortdurend werIwoo d,
Onpersoonlijk.
Verkleinwoord.
Dat is.
3ij voorbeeld.
Oulings.
Oudtijds.
Spreekwoord
O verdragtelyk.
Angelsaksisch.
Engelsch.
Fransch.
IJslandsch.

Gotlusch.

Deen.

VERKLARING VAN

xv1

Deenseb.
7 weedsch.
Gi'ieksch.
Arabisch.
Latijnsch.
Hebreeuwsch,
Italiaansch.
Persisch.
Saksisch.
NedersaksiscI.
Groningen.
Gelderland.
Middeleeuwsch.
Laplandsch.
Chaldeeuwsch.
Opperduitschland!
Zwabisch.
Boheemsch• ,
Dorisch.
Eolisch.

Deen.
Zweed !
G r.
Arab c
Lat.
Heb.
Itai.
•
Pers.
Saks.
lNedersr
Gron.
Gelden.
Middeleeuw,
Lap t,
Ch ald,
Opperd.
Zwab.
B o h.
D or.
Eol.

Scijtisch.

iscijtl ,

Legt.
1inl.
Toordh ♦
Vriest!
Ond.
Abijss.
VOND,
VOLLENII
JIOOGVL,
FLOR.
SE GIT.
WALEW.
D. v. Assi
ÁLDE G.
1OTK.
OTFR
KIL.
VELD .
BEDEB.
Á. HARTS.►

•

3Lettisch.
Finlandsch.
Noordholland!
Vriesland.
Onduitsch.
Abijssinie,
VONDEL.
VOLLENHOVE,
HOOGVLIET.
FLORIANUS.
SE GHELYN•
WALEWEIN.
D. VAN ASSENEDIE,
ALDE GOMDE.
NOTKERUS!
OTFRIDUS.
KILIAAN.
VELDENAAR•
REDERIJKERS.
A. HARTSEN.

ËENIGË VEtU(ÖRPLNEN.

:kv11
,

ct. SPIEG.

Clare Spiegel der waracht
ger christelijcke Maechden.
Antw. 15694

K. D. S. HooRN.

Keuren der Stad Hoorn,
1429.

BYBELY.

De vertaling van den Statenbijbel*

:BYB. 147745

De vertaling des bijbels, van
het jaar 177.

FAB. V. Esor.
HANDY. V. DORDR.

Fabelen van Esopes.

II. v. AL.

Hystory,, leven en regym. van

,
FERG.

FERGUUT -

GULD. THR.

GULDEN THROEN
DAN, JONCTYS.,

Handvesten van Dordrecht.
Alex. Delft. 14910

JONCT.
PHIL* JITJYcHL

(Ronian-van)
1484.

PrnLIPP. 1IUYCHROJ( VAN DE
WERvE.

TATIANUS.
JACOB REVIUs.

TATIAN.
.T. REYS

Boxn.
M. ST.
A. MvL.
Pl DEcK.

BoxiioR.
MEL. ST.

Sr. v. SJNN.
MAT. D. SOND.
Sx v. CIIAND.
J. MOERI,
E. HERCKM.
R. VISSCIT.
CLAUDIAN.
PRIV. V. Døfli.
J. D. MABR.
II. Duu.
Houw.
ANTON.
V, fj.
TUINX.
M. L Tuw

,

MELIS STOKE.
AB-R. V. D. &IYLE.
DE DECKEB.
SPELEN VAN SINNEN.
MATERIE DER SONDEN.
J. Six VAN CHANDELIER.
J. MOERMAN.
E. HERCKMANS.
ROEMER VISSCHER.
CLAUDIANUS.
DOR
VA
PRIVILEGIEN
DRECHT.
J. DE MARRE.
HElM. DULLAERT.
HOUWAERT.
ANTONIDES.
VAN HASSILT.
TUINMAN.
M. L. 4jwin'st in .#ge

uurerz.

CAM

VER?K.LA ► %Vil'G VAN

vtti
C AMPI-I
LEVEN J. CCd
H. D. GR.
PAFFENR.
J. OUD.
F. v. HOOGSTa
ULPHIL.
COORNH.
WAGEN.
N. HINL.
(H. D. N. 0.)
-

L. D. S. P

DID. CAMPHUYSENë
LEVEN JESU CHRISTI
HUIG DE GROOT.
PAFFENRODE.
J. OUDAAN.
FR VAN HOOGSTRATEN.
TJt PHILAS.
DIRKVOLKERTS COORNHERT;
WAGENAAR.

NIK. HINLOPEN.

(Historie van de hedérl. ovet»
zetting des Bijbels.)
De Psalmen van het Genoot-

schap Laus Deo SalusPoà-

pulo
L. W. V. MERK.

'r. EN DICHTK. J3YDlt
HUYDEC.
MOON.
PLUIM.
ADEL.
GESCU.
PLANT.
FRIscu.i
ISIDOR.
ZORGDE.
FR. v. LEL.
NOZEM.
VERST.
HESYCH.
MATJE.
WESTERS.
PALUD.
FRANTZ.
J. DE BRUN.
PLIN.
CONST-TH. JUw.
CONST. DER MINI.

Huid.
KEE.

LUCRETOWILH. VANMERKErL.
TAAL- EN DICHTKUNDIGE
ByDRAGEN.
B. HUYDEcOPER.
A. MOONEN.
FLUIMERS Gedichten.
ADELVNG.
GESCHIER.
FLANTYN.

FRIscrnus.
ISIDORUS.
ZORGDRAGE R.
FRANS VAN LELYVELDI
NOZEIYIAN
IN. VERSTEEG:
HESYCHIUS.
RAI9AN MMIRtIS.
WESTERBAAN.
PALUDANUS.
FRANTZEN.
3. DE BRUNE.
PLINIUS.
CoNST-THooNENII .JUWEEL.
CONSTE DER MINNE.
CONSTANT. HL IGENS.
KERO.
TEL.

LENIGE VETtKOf.TINGEN.
VEL.
K. v. MAND.

VELIUS.
KAR. VAN MANADER.

FR. $URM.
S. COST.

FR. BURMAN.
S. COSTER.

Stadr. v. Dev.

Stadregt van DEVENTER.

J. V. BROEKH..
DIOG. LAERT.
PLAUT.
J. LUBL.
BREDER.
Ev WASSENB:.

J. V. BROEKHUiZEN.
DIOGENES LAERTIUS,
PLAUTUS.
J. LUBLINK DE JONGE.
BREDERO.
Ev. WASSENBERG.

Haags. Conf.

laagsehe Conferentie.

JAK. MERLd .

JAKOB MERLIN.

VLAM`
TAFELS:
Boos

VLAMING.
WILLEM VAN HEEMSKEitK.
TAFELBOEK.
BOGAERT.

á. H. Kn.

i! i H. KRUL.

VEL., CHR. vs HOORN.
PSALMDER^r

VELIUSCHRONYK VAN HoORN^,
PSALIWBERYIIIING (gerefor-

V. MAERL.
11OIVIER.
J. J. SCHEUCHZ.

VAN MAERLANT.
HOMERUS.
J. J. SCHEUCHZER (bijbel der

PIETERS.
Diosc.
HAMELSY.
Overz. v. NEW T.

P ETERSON.
DIoSCORIDES.
Y. VAN HAMELSVELD.
Overzetting van NEWTON.

W. -V HEEMSI .
.

Overz. V. HERV.
V.

Natuur).

Overzetting van IHERVEY,
HIERON. VAN ALPHEN.

V ALPH.
Lev.

meerd e).
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A.
en de eeise eii enke1v
van het
q de
Adipte
der vijf huinkeren, die door de ongedwongenste op
eerste letter

ABE ,

ning van den mond, zonder moeite , wordt voortgebragt.
Zij is kort, als man , rad ; cii wordt lang, door bijvoe-á
ging van eene tweede A, als maan, raad. Over de ver1n
ging van A met A, of met E zie het Voorberigt.
A wordt, somtijds , als een naamwoord gebezigd, en is van het
vrouwelijke geslacht , (gelijk al de overige letters vrouwelijk
zijn) als: eerie kleine & , de öintrek der groole A , enz.
A was , oudtijds, het bepalende lidwoord voor een zelfstandig
naamwoord ; en men zeide a man, voor een man. In za
inenstelling werd het als een beroovend voorzetsel gebezigd,
waarvoor wij thans on gebruiken. Men schreef Èunçti,
voor orzmag'tig, af-vijs, voor OiUP78 a-'aaid, vôor on
waard.

AA, aha, of ahe , (water) v., waarvan vele riviertjes , hij ons
den naam nog hebben, zijnde vrouwelijk gebruikt, als blijkt
uit de namen van plaatsen en personen, daarvan ontleend,
als: liet huis ter 4a,. van der /Ia enz. Voorheen droeg
water ook den naam van ce, of ei,*, als in eelanci, nu eiland,
zijnde land, met water omgeven. Het fransche eau schijnt
hiervan , of Van het angelsaksische ea (water) ontleend te zijn.
AAFSCI 1 , bijv. n. , beteekenende hetzelfde, als w'eregtsch,
sllnksch , verkeerd. Het is zaxiengesteld uit aaf, ou1in
ave , mi . af, en . den uitgang scii. Aafsche ireken zijn
slinksche treken. KILTAAN heeft ciafsclie lza,id. Ook zeçt
nien thans nog. aafsclz/zands. (Niet aapilLanct8; gehk
dit, in het spreken , dikwijls voortkomt.)
&A.GT, v., mcerv. aaglen. Zekere appel (aagicppof.
AAK,
A
-

.

AA , (bij !LT A N ook .rrah) v. , ineerv. aken. Eene soort
van lastschepen niet platte bodems. Keulsche aak.
AKS , (ook akse) v. , rneerv, aa sen. Van het lat jnsche
asseia , een tuninerbijl.
,.AKSTER , (thans meest ekster) zie ekster.
A AL , een `voorzetsel , .d at alleenlijk in zarnenstelling gebruikt
wordt , en de beteekenis der woorden , voor welke het ge
p laatst is , sterker maakt , als : aaloud , dat is zeer oud.
'hans schrijft men naeest al : alhier , aldaar , aldus,
alrced8 , aleer , algeheel , algemeen , almagt ig enz.
In eene gelijke beteeku mis wordt het bij eigennamen ge-.
bezigd. ; h. v. van het oude Brecht, (beider) komt 4albrech t , of 4161-echt (zeer helder). Aalbert , of Albert,
ik van Adelbertus.
AAL , in., meerv. alen. Eene soort van visch. Waarschijnlijk
van het ij si. ala , voeden , vet maken. Uit hoofde van deszelfs
glibberigheid, zet iaen , figuurlijk , eenera gladden aai
tij den staart hebben , beteekenende , geen vat aan eene
zaak hebben ---. iets ondernemen , dat waarschijnlijk mis —
1ukken zal.
.t. , (ook eeÍ) .m, , een woord in de engelsche en noordsciie talen gebruikelijk, afkomstig van het ijst. dla, voeden,
ve maken , beteekenende zekere soort van draak , bij de
1ngeisc}ien ale genoemd , zijnde zwaar , vet en voedzaam
bier. hiertoe behoort ook het angelsaksische eallius, bier

kroeg.
ALBEZIE , (ook aalbes) v4 , meerv. aalbezien. Van hier

aaltb zievooin.
,Ia i k , r.. , meerv. aalgeren. Van aal en het ver
ouderde geren , haken , trachten. Eerre drietandige vork,
%Naammede .meen aal steekt. Thans zegt men erger. Zie
aalspeer. Hiertoe behoort ook aalkaar, aalkorf, aalrijk.
AALLIJK:_, bijer. , beteekenende gansch, geheel , bij' HOOFT
en anderen gebruikelijk. Thans zegt men gelteell jk• , geheel en al.
AALMOES , v., nneerv. aalsnoezen. Eene vrijwillige gift aan
behoeftigen. Dit woord beteekende , oulings , ook eene
,roo(Itafel , welke, de maaltijd geeindigd zinde, den armen toegediend , en , als eene vrijwillige gift , geschonken
werd. Van hier aalmoezenier, iemand, die aalmoezen
uitdeelt; aalmoezeniershuis, een gesticht tot onderhoud
van arme en gebrekkel^ke mei schen , of van kinderen dei

xrnen1

AAL

AL, AA z, AAS

.

ÁALOt7i, bije. n. , zie aal, voorz
AALSHUID , v. , meerv. aalsliuirien. Ook aal vel, o;
AALSPEER 3 (ook aalsperren v. , meere. aalsperen. Eens
drietandige vork , waarmede men aal steekt , in Zeeland pit-&
lin (,.seheei , in Utrecht elger s en elders aalsteker genoemde
AALSTEEK, , m. Het steken van aal en ook het zegt om
zulks te doen. Van hier aalsteker ; zie aalspeer.
AALSVEL , zie aalMhuic1`
AAN.L-, o. , meerv. amen, Een wijnvat , houdende vier anker&
AAMACUTIG, (ook ttamechti.) bijv. n, i aamáclitiger,y
aamachtigst. Zulk een , die zich door lospen , of wer.*
ken enz. bijna buiten adem gebragt heeft. .4amctchtig
heeft niets gemeen niet amag tig , voor onmagtig.
AAMBEELD , zie Aanbeeld.
AAMBEI , zie .,4anbe i
AAMBORSTIG , bijv. , n. aamborát ger i cza ïbo^rstig'at,
Van hier aamborstaghei d.
AAMECHTIG , zie .. lamaclitig'.
AA 'ITOGT , m. , meerar. aamtogtená
AAN , voorza , oulings ane (verwantschapt met biet gr. «vx).
lets geven aan iemand enz. i waarvoor men ook zeggen
kan : iemand iets geven. .man alle plaatsen; het hangt
aan, den wand ; aan eenen paal binden ; aan den ar.
beid gaan, enz.
Somwijlen wordt bij dit acin het woordje tot gevoegí1,
Wanneer het de grens der handeling aanduidt b. v, de
vijand drong tot aan de poort der stad door ; tot da,
den mond in liet water ; tot aan liet einde der werelcd.
Ook wordt aan als een bijwoord gebruikt , wanneer het
bij van i hoven , onder , of nevens staat ; b. v. Pan kina`s-&
been aan van stonden aan,- hoven aan zitten ; onder
-

-

•

aan staan nevens - aan wonen.

Men vindt ook van af aan : oan den beginne cf aan
'an nu af ' aan , enz. ; maar dit geeft veelal Bene afzigtig-^
held. Men zegt en schrijft derhalve bete.• ; taan de,t beginne :aan , enz.
Bij de gebiedende wijs van werkwoorden geplaatst , wrôrcit
liet gebruikt s in den zin van voort 'haastig: kom aan,'
loop, -schuif wat aan enzé
Achter een werkwoord gevoegd, drukt het dè mogelijk-i
lied eener zaak Uit : i$ ei- nog lheltne4 aan? , aar ia
geen doen aan #, enz.
,

giet

AAN.
I t andere woon) n 7.anicc zg voe t , heeft aars onderseheidene beteekenissen , als die van ten oorsprong en liet
begin eener zaak ; b. v. aanvang, aanhe (n , aanheer
(grootvader) , aanvrouw (grootmoeder) , welke twee laatste
woorden verouderd zijn; die van zanzenkoppeling en vereeaanbinden , naneg eboren aanhang ; die van
nging
versterking en nadruk ; b. v. aanlokken , aanhouden ,
aangenaam j die van eeiie beweging : aanloopen , aanblazen , ' aantreffen, aanteekenen ; die van een langzaam
toenemen : aanzweven , aanwinnen , enz. En- eindelijk
komt het voor, in 4e beteekenis .van zekere^ hoedanigheid:
aanstaan . cl. i. behagen.
AANADEMEN , (aanasemen) b. w. , ik ademde aan , heb
aangeademd. Met den adem tegen iets aanblazen. Een
woord i)ij cie Vergulders gebruikelijk : liet goud aanademen.
AANT$M FEN , b. w. , ik ba fte aan , heb aangebaf t.
AANBAKKEN, o. w. , liet brood bakte aan , `is aange_hakken. Van hier aanbaksel.
AANBAREN, o. war. , beteekenende zoo veel als aanboorden,
d. i. aan boord. komen ; en meer in het -gemeen , aankomen , aanlanden ; ook : alle zeilen bijzetten. Van hier
eenharing , de aanlanding , of aankomst aan een schip
.

,

AANBASSEN , ` b. w. , ik baste aan , heb aangebassen.
Hetzelfde als actnbnffen. Overdragtelíjk , in den zin van
iemand 'onbeschaamd bejegenen en openlijk lasteren : de
lc s:1er ?goog mij aan bassen. Van hier aanbasser.
-

kANREDEELEN, b. w. , ik bedeelde aan , heb aanbemij aanbecleeld.
teeetd..` Toededen : die huizen
Van hier aahbedeeler , aanbedeehing , aanbedeelster.
AAJNBEELD, o. , meerv. aanbeelden. Waarschijnlijk van
liet oude halten , dat slaan beteekend heeft; zijnde aanbeeld
-

zin

een zwaar stak ijzer , op een groot 'botten blok vastgemaal , waarop liet gegloeid metaal , met kracht , geslagen
Wordt , om hètzelve zijne gedaante te geven. Figuurlijk zegt
men :' . ik zal nog dikwijls ooit dat aa beeld slaan , d.=i.
van deze of gene zaak spreken , daarover hamdeler.. Tasgelzen-' den hamer en liet aanbeeld , zie hamer. Van
hier ganbeeldbeen (in de ontleedk.), aanbeeldblok.
AA.NBEEINEN , b. en o. w. , ik béende aan, heb aangebeend. In den 'genieenen spreektr. , voor beloopen , aa loopen.< Qnzijd. , g ij moet wat aanbeenenc , wat harder
loopex. Bedr. , ik zal dat wel aanbeenen, klaar krijgen.
-

AAN.

!R

AANBIEGITV , (niet bij KILIAAN, maar weel bij onze taalverwanten bekend) o. Hetzelfde als begin , de aanvang eereer
zaak. Niet zeer gebruikelijk , clan in de s reekwijs van
aaanbegirz ; van 's aardrijks actnbegin. Van aanbegjn

is dan zoo veel als van liet eerste begin af.
AAN E LIOOR.EN , o. W. , ik behoorde aan , heb aannbefi.00rd. Ander s toebehooren.

AANBEt , v. , reerv..

aren be j'en.

AANBELAND , o. ..man maakt hier eerre onnoodige vertenging van het woord ; gelijk ook in aanbelangen , betreft'
fen , o. W. ll7at mij , Tien , zu , enz. aanbelangt. Verder niet in gebruik. Gemeenlijk zegt mens wat my , t- at
u , enz. belangt ; zonder aan. .
AANBELANGENDE , voorz. , hetzelfde als belangende.
AANBELLEN , o. w. , ik belde aan , heb aangebeld. Au"
ders aanschellen.
AANBERG , in. , meerv. aanbergen. Een langzaam op..
gaande hoogte voor het gebergte , of een voorgebergte.
AAN BESTEDEN b. w. , ik besteedde aan , heb aanbe-.
steed. Van . hier caanbesteder , aanbesteding , aanbesteedster.

AANBESTERVEN, o. w., is aanbestorven: olie goederen
zin mij aanbestorven , door een sterf eval mijn eigendon&
geworden.
AANB 'FROUWE►V , b. w. , ik betrouzvvde eiere , heb aanbelroruwwvtl. 'Toebetrouwen,'

.AANBEVELEN , b. w. , ik beval aars , I, eb aanbevolen.
Vang. Lier aanbev4ler aanbeveling.
AANBIDDEN' , b. w. , ik bad aan en ik aa ibad, heb aangebeden, aan te bidden en te aanbidden. Goddelijke
eer bewijzen. O%^eldr., gene eerbiedige liefde toonen : hij
bidt itaar aan. Van hier. a ,nbiddeljk , aanbidclelgL^
heiel , , aanbid ler , aanbidding; , aanbidster.
,-,kNBE DEN,- b..w. ,:.ik bood aan, .heb aangeboden. ie-^
manci iets aanbieden. Van hier aanbiede^r, aar bieclirg.
L c , b. w. , i , bond aan , heb aarib ebonder^.
Iets aai iets anders binden. Ook wordt liet gebruikt voor
doorzettenn . cii bevo Teren, b. v. ik zal die zaak , Zoo
veel ik k can , a i,i in l. n. Van . hu .t aarsbinder, accn-•

binding, aar1bLndster.
i NB _.AFF Rif zie (tatihct f n.
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A BLAL bN , b. w. , ik blits aan, /i^;.f, wtn ebla ef
Ooi

Ook in den zing van aanzetten , aanhitsen h9 ► blies , tsver
al , de, onlusten aan. Van hier aanblazer, aanbla.zingo
AANBLIJVEN , o. w. , ik bleef aan , ben aangebleven.
Het beteekent zooveel als, in zijn ambt blijven, zijno
bediening behouden. Ook zegt men niets bleef er aan
den wand, enz.

AA.NB LIK , m. Eene schieljke wending der oogen naar ie.
mand Van aanblikken.
M NNBLIKK.EN , o. w. , ik blikte aan, lieb aangehikt:
iemand aanblikken , d. i. de oogeen naar iemand wenden.
AANBOD , o. Van aanbieden.
AANBONZEN , o. w. , ik bonsde aan , heb aangebonsd.
Tegen iets bonzen.
AANBOORDEN, zie aanbaren.
AA NBOTSEN , o. w. , ik botste aan , heb aangebotst.
Tegen iets botsen, Van hier aanbotsing.
A A.1N BO UWEN , b. w. , ik bouwde aan , heb aangebouwd.
Bijbouwen. Van hier aanbouw , tzanbouwer , aanhoung.
MINBRANDEN , o. w. , brandde aan , is aan ebrand.
Van hier aanbranding , aanbrandsel.
A4NBIRASSEN, b. w., ik braste aan, heb aangebrast. Inde
scheepvaart gebruikelijk, voor den bras, zeker touw, aanhalen,
,. .NBREKEN , o. W. , brak aan , is aangebroken. Dit
b, eken komt van het oude brechen , lichten. De dag
breekt aan is, derhalve, zooveel als de dag licht aan.
Figuur Ijk zegt men : de dageraad van min geluk brak
aan. Ook wordt het gebruikt in den zin van zich beginnen te vertoonen , teil aanzien van den avond en den
nacht : de nacht brak aan , enz.
,ANBRENGEN , b. w. , ik bragt aan , heb aangebragt.
.

1

;

Bout en steen aanbrengen , om een huis te boorven.

Overdragtelijk komt het voor , in de spreekwijzen : iets
aan dan man brengen ; die zaak heeft mij 'eel voordeel., maar ook veel verdriet aan; ebragt. Het wordt

ook gebezigd ja den zin van melden , bekend maken,
nkiageu ; b. v. hij heeft het reeds aangebragt , (bi
den schoot enz.) ik zal de zaak bij Jzet geregt aanbrengen. Van hier aanbrenger aanbrenging, aanbrengster.?
A^ NBRIESCHEN , o. w., ik brieschte aan, heb aange-

briescht. Brieschen en aanbrieschen wordt van de
paarden gezegd..
ÂA.NBRULSEN , o. w• , ik bruiste aan , heb aan ebru'st..
;

]Bruisend nadcreu : do zee bruist arp n. Ook van &che n
v " willen na een oogst Ivan vloten aan zien bruis~rt.
ANTONID. Fi uX..idijk : tegen iemand aanbruisen, d• i. ie
mand onstuirmgl jk ihejcgenen.
AANBRULLEN, b. w.. ik brulde aan, heb aatzgebrzu id
Brullen en aanbrullen wordt van de leeuwen gebezigd.
AANBUIGEN , b. w. , ik boog aan, heb aang ebo o; en. Naar
iets anders toebuigen.
AANDAC UIT , v. , zooveel is gedachte aan. Vair hier aan
daclitib , aandachtig /ijk.
AANDEEL , o. , nieerv. aandeelen. Aandeel aan iets
hebben, zoo wel ten kwade als ten goede. Een bepaald
deel van iets : h J heeft nog aandeel aan liet huis j. ik
,

,

heb mijne twee aandeelen uerkoc?at.
AANDENKEN, o. Van denken. Geheugenis, herinnering:
:
tot aandenken.
AANDICUTEN , b. w. , ik c, ie;latte aan , heb aangedtch-t.
Van dichten , verzinnen. Iemand iets aandichten , ',ets
van iemand verdichten , of iemand iets te last leggen.
AANDIENEN , b. w. , b diende aan , heb aangedlenc4
Voor berigten , bekend maken s ik heb het , terstond,
aangediend. Voor aanmelden : ik zal u aandienen, zich
laten aandienen.
.ANDIEPEN , b. wv. , ik diepte aan , 1feb aan gediept.
Nog dieper maken : ik laat den put nog wat aandio
pen. ..11 andiepen is bij de zeelieden ook gebruikelijk „
voor al peilende naar land varen.
AANDISSCELE•N , b. W. , ik discfits aan , heb aange--

.

-

discht. Van disc/i.
MNDOEN , b. w. , ik deed aan . heb aangedaan. .glee-deren aandoen. Dit aandoen heeft veel overeenkomst
niet het latij:nsci1e induere , en liet grieksche tvá iiv. Eu
deze woorden hebben , waarschijnlijk , . denzelfden wortel
in liet saksische toon , en. beteckenen niets , anders , dan
aantrekken. Wij gebruiken het woord aandoen alteen# jk
van naauive I,deederen ; van wade sprekende , zeggen. wij
jnen rok aanged. an , aangetrokken.
n nx. loer b ik heb mijnen
In eerre ruimere en overdragtige beteckeni.s zegt men ook c
ij'er aandoen , gereg l igheid aandoen , d. .i. zich met ijver
enz., als bekieeden. Aandoen heeft ok nog verscheiden±
andere beteekenisstn , voo a aam a raden : iemand, bij den
wond, aandoen. Voor veroorzaken , toebrengen: Iemand
A4
-

AArr.
eer , schande , ver maak , snert enz. aandoen ; den

oorlog aandoen. Voor zich ergens heen begeven : ik zal
Frankrijk , op mijne reis , niet aandoen; ik kan
die haven niet aandoen. Voor treffen : die zaak heeft
mg geiveldiglijk aangedaan. Het enkelvoudige doen
laat zich bij alle voorvoegselen plaatsen , van welke kracht
die ook zijn mogen. Zoo zeggen wij aandoen , afdoen,
indoen, opdoen , toedoen, uitdoen enz.
AANDOENING, v. , meerv. aandoeningen. Van aandoen.
Jij heeftt. er geene aandoening van , d. i. bij wordt
er niet door getroffen.
AANDOENLIJK, bijv. n. enbijw. aandoenljker, aandoenlgkst.
Dit woord wordt in eenen bedrijvenden en lijdenden
zin gebezigd; bedr. : lig hield eene aandoenl jke rede-

voering , d. i. , die den toehoorder sterk aandeed ; lijd.
is eene zeer aandoenl ke .vrouw , d, i, , die ligtelijk
aangedaan. w ordt. Als bijwoord komt het voor , in de
spreeklV js : big spraak aandoenlgk , enz Van hier aan~
doenl kliezd.

At ,NDO UWEN, b. w. , ik douwde aan , heb aangedouwd. Ook aandut'en.
AAND AAIJEN, b. w. , ik draaide aan , heb aan g eclraaul. Vaster draaijen : cie schroef aandrnnijen.
Over{ir gtel.: ik zal hein dat wel ccandraaijerl , aansmerren, Oók onz.: daar komt zij weer aandraa en, lang-

zaam a angaan. De beide laatste uitdrukkingen , in den
gemeen en spreektrant.
AA: TDR AGEL^T , b. w. , ik droeg aan, heb aangedragen
Oud tijd.' werd het ook gebezigd in den zin van aanheb- ben ee,'V?n7 mantel aandragen. Van hier aa drager.
A . D :\
n, Van aandringen.
A elf DRAVEN , o. 'S,, ik, draafde aan, heb aangedraafd.
San paarden :- de paarden mogen wel wat aandraven.
Ook van inenschen , voor hard loopen : zij kwamen
wakker aa.ndr•aven.
AANDRENTELEN, o. W. , ik drenteede aan , heb aangedrenteld. Zie drentelen.
-AA ?E) !BBELEN, o. W. , ik dribbelde aan , heb aan edribbel.. Van dribbelen, d. i. kleine sp .•ongeri doen
-

AAND1 dl 1', v. , nmi;erv. aandrïften. Van draven. Aandrift is derhalve zooveel als de aandrijving tot iets:

,ediae natuurlyLe acndrif t , eene neiginS der natuur tot
eens

éenige zaak. Ook betcekci t liet de aandrijving , of aan..
blaziuug vare Benen profetischen geest : hij .spelde door zqne aandrift de orakels. VOND.
AANDRIJVEN , b. en ó. W. , ik dreef aan, heb aange_
dreven. Bedr.: den s .) jker czandrjven , verder innddri^ ven ; de koehen aandr jven, voortdrijven. Figuurlijk : ie mand tot het kWccad aandr jven, aanzetten ; zgne eé gierigheid dreef ` /zen dcznt'toe . (tnri. (_)nzijtl. n.et zijra ;
4

van iets , dat aan zich zelf overgelaten , o13 het water drijft_:

liet wrak dreef aan den oever; de 1 ken. kwa.jrnenn
aandr ven. Van hier aasdrijver , a-ancdr»ving .
AANDRINGEN , b. en o. w. , ik di'ong aan , heb aanga
drongen. Bedr.: zij drongen elkander aan;. den hoop
volks aandringen. Figuurlijk : men moet hem altijd
sterk aandringen , aanzetten. Onz. , riet zq-n : de Vr/-.^and dringt aan ; op den vijand aandrin g en. Vart
hier aandringer, aandringiag.
AANDRUKKEN, b. w., ik drukte aan , heb ccarl^^ edr uk .
Iemand tegen den muur aandrukken. In den zin van
boekdrukken , zegt men : nog een blad aan eer.z boek
-

drukken.
.AA.NDUIDEN, b. w.. ik duidde aan , heb aangeduid.
Klaar aantoonen , duidelijk - uitleggen. Ook in den zin van
-toeschrijven , nageven men heeft hem dat aangeduid
AANDUWEN, zie aanclouwven.
AANEEN , bijw• Viermaal aaneen , d. i..? ná ` elkander.
Bij andere woorden _ gevoegd , heeft het de beteekeanis van
:`

zamen , te zamen.

AANEENBINDEN, b. w. , ik bond aaneen , heb- aaneen
gebonden.

AANEENHANGEN, o . w. , liet hin g; aardeen , heeft .nan-,.
eenb ehangen ' Zijne redevoering' hing niet= accueen.
AANEENHECFITEN, b. w..,- i1. heel tte aaneen . heb-aan_
eengehecht. Van hier: aatiênhëdIiting,
AANEENKETENEN , b. w. , ik 'ketencde atzneen, heb a n
-

eengeketend.

AANEENKNOOPEN , b. w. , ik knoopte ahneen , heb acaneengeknoopt. Van hier aaneenknooping.
A. NEENLASSCHEN, b. w., ik lasehte aaneen ,heb ac n
eengelaseht. Van hier aaneen/a,sschin.
A AJ.EENLIJNIEN, h. w., ik lijmde aaneen, heb aaneengel/rrtd Van hier' aaneeriIJining
► t^..^E A5

A,.^.

Ier

4 k ENN .ATJEN , b. w. , ik naaide aaneen , heb aaneengenaaid.

AANEEISCUAKELEN, b. w. , ik scliakelde aaneen , heb
,a c.neeng eschakeld. Vare hier aaneenschakeling.

AANEENSPIJKEREN, b. w. , ik spgkerde aaneen , he-b
aaneen, esp/ kerci.

Â& EE VO°;GEN , b. w. , ik voegde aaneen , heb aaneenge2oe;; d. Van hier aaneenvoeging.
k,ANERVE N , b. w. , ik erfde aan , heb aangeë, fd. EiEenlijk , erfelijk ontvangen : hij heeft groote rijkdommen
aan ; eéi f d. Ook figuurlijk , voor bij , of met de geboorte, ontvangei : de losbandigheid der ouderen eeroor"
L a a kt dikwijls , dat de kinderen ziekten en gebreken
«nnereen.
,^.AiNFLUITEN , b. w. , ik floot aan , heb aangefloten.
'Tot een toeken van afkeuring en verachting gebruikt: een
ieder, CiC daar doortrekt , zal ze aanfluiten. BIJBELVELT. Van , hier aanfluiting , in den zin van schimp en
v.erachtiing gebezigd : zij zin tot eene aanfluiting 1iunner vijanden gesteld.
.LANFOK EN , b. w., ik fokte aan, heb aangefokt. Men
zegt , hoenderen , kalveren , paarden , booroen aanfok_
k en . Van Lier annfokri ins; , genieeiilijk fikk^r***
AA N G4AF , v. , meertig. aangcwen, Van aangeven.
,,ANGAAN, o. en b. w. , ik ging aan , ben en heb aange-.
^

gaan Onzi;dig , me t de bul woorden, zqn en hebben ; bq

iemand aangaan. Figuurlijk , voor betreffen : het ging
ons allen aan. Voor beginnen , in, bet algemeen wanne er zal de slag aangaan ? Voor beginnen te branden-;
Wet vuur wil niet aangaan ; het andere huis is ook
aangegaan. Voor betamen : dat, gaat zoo niet aan.
Voor mogelijk zijn- : twee dingen te gelik doen gaat
x2, et aan. Voor verdragelijk zijn, of geleden kunnen war
den : zijn verlies gaat nog al aan. Voor razen, tieren.
hq girrg erschrikkei k aan.. Voor naderen , toespreken
hoe gaat men hem clan best met klem van woorden
•an 1 •. \TONDEL. Bedrijv. : een verdrag , een huwelijk,
een verbond. aangaan, sluiten.
,A GAANDE, voorz., betreffende : aangaande ons, en ons
aangaande. Onze voorzetsels hadden , oudtijds, meestal,

den tweeden naamval bij zich , waarvan bil sommigen nog
Onder deze
s gevonden v^ordex^ , zie voo^,etsel.
•^spo ren
be-

Lt:
behoort ook aan;aande , als blijkt uit d8aangand.
,aangaande is eigenlijk een deelwoord van het werk~
woord aangaan, (lat als een voorzetsel gebruikt wordt»

AANGANG , m, Van aangaan. Op den aangang ko. -..
reen , d. i. komen , wanneer eene zaak eengin aanvang
neemt , of wanneer iets geschiedt : zij ontmoetten el"
kander , en ik kwam , gevallig , op den armgang, d. i.
toen zij elkander ontmoetten.
AANGAPEN , b. w. , ik gaapte aan , heb aangegaapt. Iet-.
een voudig;e verwondering , en opgesperden mond, aanzien..
AANGAVE , zie aangaaf.
AANGEBOREN , ver. deelw. ,< van aan , in de beteekenis
van zainenkoppeling - en vereenigiug , en het oude beren.
Aangeboren is zoo veel als door de geboorte verkregen,
cli dus het tegengestelde van hetgeen ons door tijd of
omstandigheden is eigen geworden : de aangeboren zwart-.
lzeid der mooren ; aangeboren aard aangeborene be
qi•il:apen ; aangeboren wet (lex naturalis) ; alle wet it
axan geborern , ofte gegeven. H. DE GROOT.
:NNGED4AN , ver!. deelw. , van aandoen. Meer aan"
gedaan , meest aangedaan: zij was meest aangedaan.;
kiï is scliiel jk aangedaan , ontsteld , getroffen.
AANGELEGEN , ver]. deelw. , van aanliggen. Meer en
.

.

meest aangelegen. Voor van belang zijn : daar is n j
veel aangelegen; gij laat u te veel aan die zaak ge-legen .zijn. Verkeerdelijk zegt en schrijft men , dikwerf:.
daar LIGT u niet aangele 'en , voor daar is ea7z.

'aarscbijnlyk is deze misstelling ontstaan uit de ,..oudtijds,.
in onze taal , gewone spreekwijs , wat ligt m ij aan uu
aan deze zaak ? enz , gelijk MELIS STOKE schrijft wat
lacl? Item an desen elaele ? l,etcveilk niets anders is,
dan : wat was hein daar aaagelegerz ? Wij vinden de-zelve nog bij Pool : Wat kit mi aan Eool , dien builderensgezinde ? Van hier aangelegenheid.
A GEi\1ERKT , veil. deelw. , van aanmerken. Ook
wordt dit aangemerkt als een voegwoord gebezigd , in
de heteekenis van naardien , dewijl : ik kon hem over
-

die zaak niet spreken , aangemerkt .9n broeder tegenwoordig vas.
AANGENAAM., bijv. n., aan, enainer , aangenaamst.
Waarschijnlijk , afkomstig van riemen, aannemen.; althans,. .00 denkt JuN'tus - en WACHTER zegt : cangenem;

het-.

...-\.A N.

hetzelfde als genelrt, g',ytlu,s, acceptus , van nemen ,
accipere , acceptare, Aangellaarll heteekent dan eigenlijk
lets, dat men gaarn neemt , of aanneemt. Van hier aari~Tf;Za{lln]leill, aallgenanzeljjk.
A.l\.:N"(;'ESCrlJ-t\.PEN-., verl. deehv., flat alleen DOg overig is
van het verouderde werkw. aafl8ChejJjJen. Zoo veel als
,aangeboren,

A1\NGEVI~N', h. tv • ., ik gqf aan , lleb aanp;eg'even.
Overgeven, tocroikeu i get}" 71If:! clat, boe]: eens aan,
Opheffen: den toon: aa/~!{e{Jen. Aanmelden , ter verkl'ijging van eenig deel aan lets: ik lzeb 1Jzij bij lLetzanggezelschajJ aa/l8'c3'e~'en..LL\anlneldeQ,tel" betaling van gewone Iasten : ii;' gee.f" it-vee ankers wy'n, ell drie tonnen bater ,aan. Bij den regter aanklagen s ik.lleb den
., '~l1~oordenaar aan;g.'eg'e{Jen• .Van hier aa':lg'ev-er-, aange(Jinf.r.
AJ.\.NGEZIEJ~~, verl. deehv."vallaanzien., ~OOkVOOlw een

,voegwool'dgebl'llikt: aangesien . lLet verhaai met de
'waa,"hei(l over eenliomt•
.l.t\.NaEZIG1', '0., l~i€'el:v~ etalJgezigten• . Vanaanzien.

V 0, OJ,"

aan,t{p::.i§{t gcbruikt men ook het eenvoudigere iJe-

::;igt. l~igelllijk- het Y001'ste, glarlde gedeelte van het menschelijke hoofd: eel], s ch.oo n aanl..sezigt.; ilc ken hem.
can. aangezi8"t.; iemand in Jiet aa,,~gezigt (op eene 0)1l;cschaarnde, wijze) tegensprcben, }i'iguurlijk, voor tegcnwoordigheid : ooor he t ctct7llJeiigt aan, Go(l. Ook word t
dit woorrl dikwijls , bij inkorting , '.".zonder ge gebezig~1 :
Iie» /[e(~ft de zael: een gause!" cinder aenzil{t. VOND.
AANGIETEN, b. \v., ik croat a.an heb aang·egoten. Een
','loci~aar gClnaakt ligchaam , door gieten ,. met een ander

, ligchacHIl verbinden i ik zal er nog een stlt]; aangieten,

o. w., il: gleecl aan , ,heb ctan!J'egle.~len.
(;li/(ien, voor geli;'den" Vall het verouderde lfiden ,dat
_. gaRl1' voortgaan beteekende.
AANGl.J~\IL\IEN, o. w., !tet. ouur glont aan , is aange-

~\f\N~GtlJ.DE:N""

, glornl]lClll •

•~,A.'NG.LI:\STER.EN ,,0. \v., if glint'tcr(le aan , heb aanI(Z'-Jg'/i,tSl'~'rd.
A1!1'\GrLOEIJEN, h. en o. '~t., it gloeiile aan , heb , of
l3edrij,·.: het ~i::er aarigloe qerz ; d.
gloe~jend, of meer gIoeijelld, makcn.
Ollzijd., In~1:
• }~~'n ,~o 14f t auur is reeds aan/J;e/;;loe£cZ.
·'bel?, aa.nge/5'loeid..

i.

A~L\J.JGl~tTRF,N,

b. \v., it 81l/;urrlc aan , hel: a(l.ngeglttl~r{l.
I teinJciij k aanzien,
A,~\N ....
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AANGOR.I)EN , b. rv. , jij gordde aan , heb aangegord.
,iet zwaard aangorden ; ook f g. ,- voor trachten zich
te verdedigeu. Van bier aangording.
AANGRAL .WWE , b. w. , ik g raanrvcle aan , lzeu taangegrazti wd. Van hier aangractu-tvër• , nan graaczwste, r.
-

AA N GRE NIKEN , b. w. ,
-

7-k

grenik te aan , heb aange.

gr'en7, k t.

AANGRENZEN, o. w., ik g •enscle a$z , heli aang egrerzsd.
4ançrrenzencle landen.

A &MJ RIJIN ZEN, b. w. , i r pnscle aan , heb aa'qegiqnecI
AANGRIJPEN , b. w. , ik greep aan, heb aangegrepen.
Eigenlgk , iets met de opene hand aanvatten , en met , de
es ,aan. E n
gesloten vuist vasthouden : iiq greep een ei
ets met eene tang aa.ngr j-.
in eenen . ruimeren zin , i ets
pen. Figuurlijk : onze fielden grepen liet, v jandel jke

leger aan ; verwonderingg greep mij aan _; diep ziekte

heeft hem gewelcligljk aangegrepen. Van hier aan-r
grijper , aangr• ypzng.. , .

AANU-RIM VIEN , b. w. , ik gr ztncle aan , heb aangegrimd.
AANGROEI , m. Van gangroe en.
AANGIOEISEN, o. w., ik groeide aan , Gen: aan< egi•oeid.
Wel opgroeijel : dat kind, die boon' wel aangegroeid.
AANGROMMEN, b. w, , ik groinde aan , heb aangegromd.
AANHAKEN, b. en o. w., ik haakte aczn, heb aangehaakt
Bedrijvend : hij haakte de eene keten aan de andere.
Ouzijddig , met hebben : zijne schaats heeft aan de
mijne gehaakt.

AANHALEN , b. w. , ik haalde aan , heb aangehaald.
Dit woord wordt in verscheidene beteekenissen .. bez gdt, b. v. voor naar zich toe trekken : eene schuit a,an-

Mlen ; voor aanhouden : de gansche lading is aange-Naald ; voor verrigten of uitvoeren : ik ikan dat alles
niet aa ilac dëié ; `c cbr is geen -aanhalen nare; : voor-aanlokken : zij begint hem weer aan te Balen ; voor bijbrengen : s hij •'haalt altoos oude .schrijvers aan ; voor
aanteekenen , aanstrepen : zeven namen van de veertien
moeten aan ehad ld worden. Van hier aanhalig, aanlokkend, aanvallig: een aanhalig kind; aan/zaligheid,
aanhaling.
AANHANG, in. Van aanhaizgm. voor personen, .die
ednerlei -bedoeling hebbei*t : eenen gt-ooten aan zang. ina--

,

,

ken.
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ken ; de aanleggers van het oproer werden , met hun.*
nen geheelen aanhang gevangen genomen.
A_JNHANGEN , b. en o. w. , ik hing aan , heb aangea
hangen. Bedrijv.: iets aan den wand hangen. Ei-4
guurlyk zijn geld aan iets hange n , besteden. De
kat de bel aanhangen , eene gevaarlijke, of bedenkelijke
zaak ondernemen. Onzijd.: mijn hoed heeft aan eene'a
spijker gehangen. Ook figuurlijk de zaak hangt aan
den sp/ker , is verschoven , wordt nog niet afgedaan.
Iemand aanhangen , voor zeer met hem ingenomen
zijn , het met hem houden. Zoo ook, die ziekte heeft
hem , reeds vroeg , aangehangen , getroffen. Zin
dood zal mi ' lang aanliangen , in treurig nadenken bij
mij zijn. liet hangt aan eenen zaden draad , is zeer
wisselvallig en onzeker. De gansehe zaak hangt daar-.
aan , hangt daar van af. Van bier aanhanger., eert

voorstander, of navolger van iemand, of iemands gevoe-►
len s hij is een aanhanger van Plato. 4anhangster 3
x avolgster.
,&.ANHANGSEL, o. , meer`. aanhangsels. Van aanhangen.

Eigenlijk iets, dat aan eene andere zaak aangehangen wordt.
In eene, ruimere beteekenis genomen , iets , dat bij eene
andere zaak gevoegd wordt ; het aanhangsel van een
geschrift, boek , enz.
AAN :HEBBEN , b. w., ik had aan , heb aangehad. Bij
heeft zijn beste kleed aan , aangetrokken ; wat zoudt
g daar aan hebben , daarmede uitrigten ? In de gemeen-zam : verkeering , en van het spel gesproken , beteekent
aanhebben zoo veel als verliezen; 'b. v. ik zal liet oerarseh jn1iïk aanhebben , d. i, het spel verliezen.
,AANHECHTEN, (ook aanfie,ften , out. aanhejten) b. w.,
ik hechtte aan , heb aangehecht. Iets aan iets anders
vastmaken. Van hier aanhechting.
AANHEEI , verouderd , m. , beteekenende grootvader. Het
voorzetsel aan geeft lier het begin en den oorsprong
der zaak te kennen. .d4anlieer en izanvrouty zijn beide
in gebruik geweest , voor grootvader en grootmoeder,
• Als de eerste , van welke anderen het leven ontvingen.
,AANUF , m. - Van aanheffen, Voor het begin eener
zaak, bijzonderlijk van een zangstuk cle ctanizéf deugde

4LNHEFFEN, b. w,, onl. heven ik hief n heb

A

,

1$

anmgelieoen4 í ie heeft den oproerkreet aan gelie'en , begonnen ? Ik zal a znhefen , beginnen te zingen.
Van hier aanheffer , aanhefing , aanhefster.
►.,ANS I GEN , o, w. , ik hijgde aan , heb aangeh fgd.
Ook ongelijkvvl.: ik heem aan , heb aan'eliegen.
AA.NHIJSCUEN , b. w. , ik heesch aan , heb aangeheschen. Ook geljkvl. , i4 hi schte aan , heb aangehij,9c-1, .
AANF1ITSEN, b. w. , bi} KII 1AAN ook ketsen, van heet,
hitte : ik hitste aan , heb aonqeliitst. Aanhitsen is
dan zooveel als aanvuren. .,venen hond aanhitsen. Ook
figuurlijk : hij hitste den zoon tegen den vader aan.
Van hier aanhitser , aanhitsing , acirzhitsster.
.AANNHOOGEN, b. w. , ik hoogde aan , heb aangehoogd
Zoo veel als hooger maken : ik zal slat land laten aan-w
hoogen• Van hier aanhooging .
AANHOOPEN , b. w. , ik hoopte aan , heb aangehoopt.
- Zoo veel als ophoopen : de aarde onz de planten aanhoopen.
,A,. kNHOOREN , b. w. , ik hoorde aan , heb aangehoord.
Opmerkzaam hooren. .Ene redevoering aanhooren .; hf
hoort mi Baarn aan. Van hier aanhoorder, aanhoorster.
AANHOOJ IG , veroud. bijv. n. Het meerv. aanhoorigen ,
-

,

-

als zelfstandig , is in gebruik , voor huis enooten', of hen,
die tot zeker huis en geslacht behooren.
AANHOUDEN , b. en o. w. , ik hield aan , (van het oude
holden) heb aangehouden. Bedrijv.: schelmen aanhouden , ophouden , verbergen ; verbodene goederen
aanhouden , in beslag .- nemen ; zonen rok aanhouden,
aan het lijf houden. Onz„Id. , volharden , voortduren , aandringen : de regen heeft den ganschen nacht aangehouden
- k zal zoo lang aanhouden. , als ik kan .; zij houden sterk

bij mij aan om die zaak. Voor aangehouden worden:
de schuit zal hier aanhouden , aanleggen. Van hier
aanhouder , aanhouding , aanhoudster.
AMNHUILEN b. w. , ik Builde aan, heb aangehuild.
AANHUWEN , b. w. , ik huwde aan , heb aangehuwd.
AANJAGEN , b. en o. w. , ik joeg aan , heb aangejaagd.
Bedrijvend: de koe jen aanjagen, aandrgven ; iemand
eengin , schrik aanjagen. Onzijd. , sterk , aanrijden: liji
heeft hard aange j aagcl.
AA.NJUTGHEN, b. w., ik juichte aan heb r nge uich .
Voor

AN.

•Vtjor dit aa/?jUiC/1C/'4 verkiest het getneene gebruik ioejuiriten.

AANKANTEN , wederk. w. , zie/i, aankan/en. Ik kantte 1flf aan , heb ll7ij aangeLaat. Zich tegen iets
aankanten is zoo veel , als zich tegen den kant , of de
zijde van iets stellen , zich tegen iets verzetten. Ik zal

zoo ceel ik kan , tegen hem aankanten.

AANKIJKEN , b. w. , ik keek aan, heb aangekeken.
AANKLAGE , v. Beschuldiging : z /schrecen eene aankIa,'e tegen enz. BIJBELVERT. Zie aariklagt.
AANKLAGEN , b. w. , ik klaagde aan, heb aangeklaagd. Iemand hij den regter aanklagen. Figuurlijk , van een misdrijf beschuldigen of schuldig verklaren:
n geweten klaagt hem aan thans moet ik mijne
zijii
eigerie dwaasheid aanklagen. Het onderscheid tusschen
aan iemand klagen, en iemand aanklagen , is merk
baar genoeg. Van hier aanklaagster,, aanklager.
AAINKLAGT v. meerv. aanklagten. Van aanklagen.
Eene tegen iemand ingebragte beschuldiging. Ook voor
bet geschrift, waarin zoodanige aanklagt, of beschuldiging,
,

,

,

vervat is.

A A]NKLAMPEN , b. w. , ik klampie aan , heb aangek/'(tl'iif)i. MCt klampen aan iets vastmaken. In de scheep
'atrt ,. op zijde schieten , aan boord leggen: •iema,icl
aanklampen ; een chp aankiampen; aan boord klam-.
pen , ook voor zich met iérnand inlaten: hij zal mij niet
ligteli7k aan boord klampen.
, ik kleedde aan, heb aange-.
& &INKLLFDE , b

Heeci. Klecderen aantrekken: iemand actrskleeclen ; zich
aarikleeclen.
aankle-ven.
AAINKLEEFSEL
, o, 9 meerv ctankleefsets. VanHetgeen aan iets kleeft. Ook voor hetgeen tot eene
zaak behoort; (IOCI1 dan is liet woord aankleve meest in
.gebruik. . :
AANKLE1\1[VIEN , b. we ik kkincle aan, heb aange-.
kleind. Iets tegen iets klemmen , of vast drukken. Ook
fi"ï g uurlijk zijne ste//îizq met de duclitigste bewyzen
aankleminen , verdedigen , staven.
AANKLEVE, v. Van cici.nkle-'en. De zaak met liare
gansc/ie aankle9e. In het gebruik zegt men met dcii
g

aaiikte'e van dien.

A KLEVE1N, b n o w

1 le-fcle azn çb ctint'eUeefd
J3edrijv.,

kANi.

1

Bedrijvend , iets met kleefsel aan iets anders vastinaken t
een papier ,q(a dii ' munT aak/e'eïs , aanplakken.
Oizijd. , door middel van k1tefse1 aan iets vastgemaakt
zijn: het papier £'l8eft aan den wand. Figuurlijk
(1( weie/d , eene vrouw,- eeizen

ïfl(S

aankleven,

aanhangen, betidnien ; op eene zedelijke wijze naauw
ma iets verbonden zijn : d, onge$chikl/zeid heeft
hem, van zijne jeugd qf, aaizgek/eefd.

AkNKLOPPEN . o. w., ik klopte aan, heb aangeklopt.
Aan de deur kloppen. Ook overdragtelijk : bij iemand
aankloppen , aanzoek doen om eene zaal : ik zal nog
eens hij hem çiaiakloppen.
AAJNKLOUWEN , (opklotiiveii) b. wi, ik klouwcle aa,i,
heb aangeklouwd. Een woord bij de tuinlieden gebrtti
kelqk : den tuin actuktouwen.
AMNKNEEDEN , b. , ik.kri6cclde aan , hel) wtngekrzeed.
liet eene deeg. tvan het andere kneeclen.
.AÂNKNIELEN , o. w. , ik knielde. aan, ben aangeknield.
Zij wai'en ten You/er aan&eknietd. Vori.
AAJNKNIJPEN , b. w. , ik kneep aan heb actngeknepena

Iets door knijpen nader aan iets anders breigen.
AANKNIKKEN, b. w., ik knikte aan heb aangeknikt.
tiet geineene gebiiiik verkiest toeknikken.
AJTJOOpEN , bb wo 9 ik knoopte aan hêb aarsge
knoopt. Door middel van ecuen knoop aan iets vastrna-'
ken t ik heb er nog ëérien draad aaageknoopiè Fi
gutirlijk ; Zijne reden goed aan elkcuider knoopen,

ye'bi iidr.
ÂkNKOM ELI NG , i n. en v., meerv. aankonielingen. Van
aankomen. Alk zelfst. naamwoorden, van grondwoorden
afgeleid , en in . ting uitgaande , zijn n2.anne4 , wanneer
men dezelve van mannen, en .'rou'e1. wanneer mcii
die van prwtwen gebruikt. Zoo7 zegt men b vvan
eenen Jongeling , die nog maar korten tijd , in het eene
of antiere vak. van wetenschappen , onderwijs genoten heeft:
/f is een aarikomeling, en van een rneisje : zij ze eene
aan komeling.
AANKOMEN , . o. w. ik ku'ain aan ben iangekomen.
Nader komen, nideren :ik zag hem van verre aarsko
men. Wanneer zult gij bij mij aanko,nen? aan buis
komen? De dag komt. aan, nadert, breekt aan. De
ac/ait kan hier ,izeI aa,ikoinen, aan1egen. Die zid
,

te

i^.S
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te is mi * langzamerhand aantel o nen, overgekomen.
Dat kind komt , 'a,j dag tot dag, aan , groeit , wordt
$groo.t. De goederen , die haar door ei enis , off` an-d
derzzn , yin aangekomen, haar eigendom geworden.
HOOFT . Ook in den zin van het werkelijke bestaan eener
zaak te verwachten , maar met op en liet werkw. laten :
ik kan het op zijn oordeel niet laten aankomen ; een
dwaas laat alles maar op het geluk aankomen. Voor

den` grond van iets bevatten , het voorwerp eener handeling zijn ; in welke bet-eekenis aankomen , meestendeels,
alp een onpersoonlijk werkw. voorkomt , en met op gebruikt wordt : het komt alles maai' op nzg aan ; het
,komt hier Op mine eer aan,; het komt op geener
enkelen dag aan.. De gebiedende wijs van aankomen
wordt dikwerf als een bijwoord gebruikt : kom aan, komt
aan, welaan , listig. Van hier aankomst.
AANKONDIGEN , b. w. , . van kondig (kundig) , bekend ; ik
kondigde aan , heb. aangekondigd. Op Bene plegtige

wijze aanzeggen , bekend maken. Met den derden naam-

val -des persoons , en den vierden der zaak : iemand het
doodvonnis aankondigen. Figuurlijk : de avondster
kondigt -leun liet einde: van den -arbeid aan. - Van bier
,

aankondiger , aankoridiging , aankondigster.

AANKOOP , in. Van aankoopgin , door aankoop eigenaar'
aan iets woorden.
AANKOQPEN, b. w. ik kocht aan , heb aangekocht.

Dip.. kopen' in -eigendom verkrijgen : kg► , kocht een landoed aan.

AA .KOPPELEN , L w. -ik koppelde- aan , heb aange-.
2

`2oppeld. Zamenbinden : hij moet de honden aankoppelen , aan elkander koppelen. Van hier aankop_
pe.ing.

!l ANKRAMMEN , b. w. , ,ik kramde aan , heb aange,.; krarnd. Door middel van krammen aan iets vastmaken.
AANK R JTEN , b. w. , ik kreet aan , heb aangekreten.
emeenlgk van kinderen - : Izet wichtje krijt z/ne moeder aan. Anders gebruikt men aansclire/en.
AAN R>UIJEN , b. w. , ik krooi aan ., .heb aangekrooijen.
In =;- .mstellannd wordt dit woord gelijkel. gebruikt kruide
aan, aangekruid. Door kruijen nader brengen.
AANKRUIPEN, o. w., ik kroop aan , ben aangekropen.
-

.Kruipende rat iets naderen.
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AANKWAKKEN', b. en o. w. , ik kwakteaan , heb en
berg aangekakt.. : Bedrijv. , h ► Yli ,eft hern teen den
muur aangekwakt , aangesmeten. r On z
h ._44el.,, .4n
,:

kwakte tegen . den muur aan ; hij is 4egen 4en wand
aangekwaL• t. In gemeenzangen stijl alleen gebruikelijk.
AANKWEEKELING , m. en v. , meerv. 4arik-u eekel n .
Van aankfveeken. -„ Eene .jonge telg , of planti. (dok voor

.iemand , die tot de .eens of andere kunst , of wetenschap,
opgeleid wordt.
.AANKWEEK.EN, b. w. , ik .kweekte aan , heb aangekweek t , met zorg en vlijt opkweeken : die PruiMeriboo-men heb ik . zelf anrzgekweekt. In eens ruimere hot' kenis :. goede neigingen aank»eekera. . Van lier 'aankupeeker, acanM'eekring , aunk veeksier.
AANKWISPELEN , o w. , ik kwispelde aan , heb zngeku'ispeld. , Van kwispel , hetwelk oudtijds eenen staart

heteekende. &4a ik.0 speleri , i3 daia a, eigenlijk ,.:ere beweging met, -den :staart maken , hetwelk sommigen. beesten ,
en ' voOrnaxnelijk den- hoádeza eigen is , tà ' ée wijs '•vau
vriendschap en vleijerj. Zie ktvi8pelen , kwispelgtaa '..
-

+

ten.

.ANL,AC CHEN , b. w. , ik lachte aan , heb actngeldg.
elie_n. Iemand ..vriendeljk aarzlagehen.. Oc k -figuurlijk,
voor zich omtrent iemand gunstig , liefderijk betoom.
nen : liet geluk . lacht hem '-allerwegen aan ; aangename •gewaarwordingen verwekken : stille oreugd lacht
,mij aan.
AANLANDEN , o. w. , van land , ik landde aan , ben
aangeland. Aan land varen , komen j in de scheepvaart
,gebruikelijk. De schep rn zin aangeland. Van izier
czanlandzn ge
AANLANGEN y . bo' w , ik Ia.ngde aan , heb aangelangd.
Aán reiken overreiken : lc&ng mi ' da+ t boei eens aan.
AANL WPEN , b. w. , van lap , ik lapte. aan , heb aangelapt Met lappen aan elkander maken : een stttL• . aan
lappen.
AANLASSCHEN.:, b. - w. ,
laschte aan , heb altrage-.
lascht. . Met lasschen an elkander hechten. - .1 .V hheejt
hier een stuk i ngeln,'scht , aangesmeed , aangenaaid.
AANLATEN, b, w., ik liet aan, heb aangelaten.
dit woord wo cd t een ander woord ondersteld: ik zat..
- hem zijnen rokti nu maar aanlaten, voor laten- áaáho t-•
-

,

B

den:
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deit ; t'k_; weet. ruist , of ik den lap daar afsn-den-, of
aanlaten uil voor aangehecht , aan vast laten.
LANLLERE , .. o. w.', ik leerde aan ., /eb aangeleerd.
Toenemen met leeren : de kinderen beginnen wel aan
.te Zeeren.
AANLEG, in, Van aanleggen. Het ontwerp eenex- zaak:
,le 4ttnleg, Ivan eens huis , ° van eenen tuin , van een
iwkilderstuk enz. - Toeleg , bedoeling : ik wast zijnen
aanleg te ver delen , noodra ik dien gewaarwerd.
1\atdutrlij :e -ge chik ,heid , of bekwaamheid tot iets : hy
,heeft'. eenen , pngerrr..eenen aanleg tot de di<,-hikunst.
, A1 LEGGEN b. en- o. w. , ik . legde aan, lieb aangelegd.
Hiervoor gëbru kt.. naerg. aak : ik leide aan , heb aangeleid. Zie leggen,.„ Bedrij ?. -, - de eene zaak ligt aan de
a d re Jeg ,en , .gin verscheidene, zoo *el -eigenlijke als f1
..guurJ9he beteekeniss u een 1 kznd.aanleggen , aan de borst;
v iir 4a1eggen. De` lli a i d aa i*- zes iencgen ; deze spreuk.
»ÂJLL 2V1 PiUfl:,,,ir de,. ^tetkei,is van- eersen - p ersoon ,. -of - eene
z et^m^bans
n ftdezen_`zin
^^ gCel.tf ^td^g aan: ^^ n.
z , , ,
de±ltanden «(in ï'nzcin , of iets slaan , en mei bezigt de
spreekwijs de hand aan iets leggen , voor eene zaak
ikdiji4 begin .en te: , behandelen. De laatste hand
c r k Éa l gen is zoo veil als de laatste gedaante aan
eei, raak. ei y deMve voltoóijenn. Iets wel aanleggjrt= .besturen .; •Zgn ge2d tot \'iets aanleggen , besteden;
re kt-'atlsten t«tapre„ gen .." , aanwendc•rl eene stad, . een
dorp aanleggen , de eerste inrigting daartoe naken ; rj-.
ig . aanlè en, begi roers - te haouden. OnZ jd. ; zich gcieit4 -makezi , ©m te schieten-: ,leg aan!!. op iels aanlegen- de noodige - nïddtlen ter bereiking van zeker oogmerk aan. eendei : met iemand aanleggen , z eh inlaten ,_
,a£^p, aak maker (zin eenen kwaden zin); de schuit moet ,
lleg'en , stil: bowlen , aan den wal leggen. Van
îii tl(f
n/ ee• , aarale tw ging, aanlegster.
.- h
,A►,., J..E1D1 N , . b w , : ik leidde aan , heb aangeleztl.
De paarden aarlleiden , leidende nader brengen. Het
b dr..: deeles aanleidend komt in de beteekeris- van-aan< x t,£ gelegenheid gevend voor , b. v.: cde aanleidende
óo z c, R « Van gier aanieider, aanleiding, aasleidster.
AkNL1TCN, zie aanleunen.
AANLENC7.E.N., b.. w. , ik lengde aan, /eb aangelengd.
e .z = yloe bare stof net eene andere vermengen, en daar ~
door
-

-

-

-

-

,

-

,

-

"

-

-

-

,

?
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. door tiunner maken. Van hier aanlenging
A NLEUNEN ., •o. w. , ik leuride aan , heb a ingeleun .`.
,

tegen eenen boom aanleunen. ,Figuurlijk : zich iets
laten aanleunen, d. i. hetgeen . anderen ons, boven ver
diensten, toeschrijven , zich toeeigenen.

AANLICHTEN , o . W.., ik lichtte aan , heb aangelicht.

Beginnen te lichten , schijnen : de dag licht aan, . breekt

san.

AANLIGGEN, 0. w. , ik lag aan, heb aangelegen. - ; an-ligen aanzitten , aan de tafel liggen , geluk de ouden.
AANLIGTEN , b. w., ik lig tte aan,. heb aangeligt. Iets
naar iets anders toe ligten : ligt dat blok wat aan.
AANLIJ ZES\T , b. w. , ik lam e> a-an , heb aange^ m± .
Iets , met lijm , aan iets anders verbinden.
AANLOEVEN , o. w. , ik loefde aan , heb aangeloefd.
In (le scheepvaart, scherp bij den wind houden.
A ANLOK. KEN , b. w. , ik l()k te aan , likel aangelokt.
Eigenlijk naar zich lokken : cenen hond, ep n kind aan
lokken. Iemand net se/zone woorden aanlokken , in
zijn belang overhalen. Indien de zondaars n aanlok'
ken , trachten te. verleiden. B Ur wf?LVERT. Van hier aa
lokkelk, bevallig, aanlokkelijkheid , bevalligheid , aanlokker , aanlokking , aanloksel , aanlokster.
AANLONKE`+Í , ia. Sv. , U lonkte aan , leb aangelonkt.
Anders toelonken.
AANLOOP, m. Van aaninopen. Benen (w náOU nemen,
d. i. eenige schreden terugtreden , om met kracht op. iets
te kunnen aanloopen. Om de vaart van den aanloop
te stuiten. Hoor T. Veel aanloop hebben , . door vele
metischen bezocht worden.
AA.NLOOPE N , b. en o. w. , ik liep aan , heb en berk
aan eloo en. Bedrijs. : iemand aanloopera, . naar iemand t oel o ent doch alleenlijk in de beteekenis van zich
eenige
i ge bede bi
r zog k of een
^ iemand vervoeg:
gen
met ee^3i^ ^^é
,

bidt niet 'oor dit volk , noch en loopt mi niet aan.

BTJBELVERT. .Den Cool van Isrel smeekte en aanliep door . gebeden. N .. \TERSTREG . Onzijcl.: de $oldate' fi,'pen aan (op deii vijand) ; /zq is , met zijn
hoofd , tegen den i r.^ur aan cloopen ; gij moet hard
aan/no pen , voor tioopen:. Figuurlijk; dat loopt tegen
de gelrorrel rede aan, strijdt met de gezonde rede :
,

1z " zal dan rover aankopen , sleedt ontvangen, bejegtr'd
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WOr(1en ; lipi is reeds te lang c^cngeloopen , (van den
tijd) hét hc,eft reeds te lang geduurd.
A + rl IK E N , l.). w. ', ik maakte aan, heli aangemaakt.
1 let Bene niet het andere verlbinden , aanzetten : hij hee/t
daar een nieuw stuk aangemaakt. Zoo , zegt tmmeii
oc k vuur aanmaken , d. i. vuur met andere brandstof
verbinden , of zamenvoegen, en daardoor meer vuur maken.
A N á-IANEN , b, w. , ik maande aan, heli aangemaand.
Aanzetten , aanporren : iemand tot de deugd aanrna?en. Voor dit aanmctnen , gebruikt men , veelal , ve r
»tanen , opwekken. Van hier aanmaanster , aanma-

rier aanmaning.

AANMARSCH , m. Van het fransche woord marche , en
hct nederduitsche voorz. aan. Optogt , of aanrukking
-krijgsvolk : het leger is in aanmarsch. Zie mar•scls.
AANMATIGEN , (zich ) wederk. w. , ik mats de mij aan
heli mi <tangeinatigd. Zich wederregtlijk iets tocëigenen. Zich de regering, eenen eernaam enz. aammaib èn.
Men zoude dit woor d , (even als, vele Hoogduitscliers
huri 'ànmcxssen van Mass , messen) van maat , me/en
kunnen afleiden , als beteekenende zich zin deel toeinetern ; welke afleiding VONDEL schijnt voorgestaan te hebben, gebruikende daarom aanmeten voor aanmat kers :
,
,

voorts het ankersmeden zich aanm.eeten de Thijrrenert . P0Ez. Doch de gissing, dat het van het woord rnccgt

zijnen oorsprong ontleent, en hetzelfde is , als het oude
gothische anamn.thian , bemagtigen , met geweld ontrukketi , is waarschijnlijker. Van hier gnnmatiging.
AE N M ELDEN , b. w. , ik meldde aan , heb aangemeld.
Iemand aanmelden ; iemand iets aanmelden ; zich,
aanmelden ; . zich laten aanmelden ; zich tot iets aanmelden , p ersoonlijk aanbieden.
A LNMENG ' N , b. w. , ik mengde aan , heb aangemengd.
-

Een weinig vermengen.
A.: NNIENNEN , b. w. , ik mende aan , heb aangewend.
Van mennen , met den toom besturen : de paarden
aanmenen.

k,kNSI'ERKELIJK , bijv. n. en bijw. , aanmerkelijke',
aanmerrkeljkst. Eene aanmerkelijke gebeurtenis;
Act aanmerkelijkste van alles is enz. Ook als bijw. gebruikt: Izetr uerscTsilcle aanmerkelijk veel_; de zaak

was
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was aanmerkelijk taan natuur veranderd.

AAN ZERKEN, b. w. , ik merkte aan , heb aangemerkt.
In overweging nemen , gadeslaau : vele dingen aanmerken , die anderen oruwhtzctam voorb jgaan. De Bis B eLVERTALERS gebruiken het voort . aan , in aanmerken ,
ook soinwijlen als onscheidbaar : aanmerkt dat alles!
aanmerkt de lelien des velds ,. enz. Van hier aan-

merker , aanmerking , nanmerkster.

AANMEPSELE.N , b. w. , ik metselde aan ,, heb aargeme t$eld. .menen meeui' aanafetselen.

AANIINNELIJK ., bijv. n. , en bijw. , aanminnel jker , cr, nrninnel jket• Eene aanminnel jke schoonheid. Ook als
bi w.ebrcuikt : zij , ziet er aanminne1 jk uit. van " hier
g nelJ'klieid • ook aanminnig
g ^aanminniggbeid ,
nanrnLrc
aanminniglijk•
AANMOEDIGEN , b. w. , ik moedigde aan , heb aangemoedigd. Iemand tot iets aanmoedigen , aanzetten.
Ons woord aanmoedigen heeft met het hoogd. anmutlien niets gemeen , gelijk WACHTER ver keerdelijk gelooft.
Het komt eigenlijk van ons moedig, en dit van het oude
moeden , en beteekent zoo veel als moedig maken , opwekken , aanvuren. Van hier aanmoediger, aanmoediging.
AANNAAIDEN , b. w. , ik naaide aan , heb aangenaaid.
Door naaijen , of door middel van eene naad , aan iets
vastmaken s eene mouw aan èenen rok nag en. G**
zult mij geene ooien aannaa Jen , voor misleiden , bedriegen ; in den genieenen spreektrant.
AANNADE R EN , o. w. , ik naderde aan , ben aangena-w
deed. Van den vergrootenden ' trap nader. Aannaderen is derhalve zoo veel als nader komen. Ik zag het
leger aannaderen. In eenen figuurl. ziu s de aannn1
derende winter; terwijl het gevaar aarsnaderde. Van
hier aannadeirin.q'.
AANNAGELEN , b. w. , ik nageldec n , heb aangeriag eld. Iets met nagelen vastmaken.
AANNEM LIJK , bijv n. en bijw. ,. aannemelyker , aan anemel fikst. 1 Vara aannemen. Hetgeen , aangenomen -kast
worden , of behoort aangenomen te " worden. Een aattne,

meljke voo! •slag. Van hier aennerel jkheid.

AA N1NE11EN , b. .én o. w., ik -nam aan, heb aangeno-

men. Dit woord heeft vele onderscheidene, zoo eigenli jke als figuurlijke beteekenissen. J3c:di ijv. -, voor aanvaar #
den,
B4
,

Ai.

den ., ontvingen y eld vaan iemand aannemen ; ne,£?m
dit •boek eeais aan. In tenen . uitgestrekteren zin : een
ambt , e rtert wI$s fbrY f , eenen last aannemen. Ver'
der : een? ver•orntselhriadr'.
•irc • aannemen , daarmede tevreden zijn ; hetgeen gy tiaar Zegt, kan ik niet aannemen,
gelooven ; goeden raad aannemen , denzelven billijken
en opvolgen ; een kind aannemen , tot zich nemen , ona
biet. op te voeden ; iemand in genade aannemen , bent
s1ne misdaad kwijtschelden , en niet hem in vorige ver-bindtenis treden ; eenen arts, biechtvader regtsgekerden , taalmee^•ter enz. aannemen,. zich , - voor eenen
-

tijd , aan cderzelver dienst , geleide , onderwijs, enz. toebetrouwen ; eene reis aannemen , aanvangen , ondernemen;

de reis aannemen , sterven , (in gemeene spreektaal) ;
'kr• jgsvolk aannemen , werven ; iets aannemen , op zkckh

of te leveren. Onzijd. , voor
toenemen : de leerlira qen nemen wel aan , vorderen
wel,. nemen wei toe in hetgeen zij j.eeren. Van bier aannemen , om het te maken ,

rzemer , aanneming.

AAJNiNOPEIN , la. w. . ik noopte aan , heb aangenoopt.
Aanmoedigen ,. uitlokken.
i.k pakte aan , heb aangepakt.
:AAYPAKKLN , Ib
Met geweld aarigrijpen. Pak mij zoo niet aan. lnsgelíjks van de honden . voor aanvallen : die hond pakt alle
meusclien clan. Ook fi.guuurl. voor opzettelijk zijne rede
tot iemand wenden : overal, q'aar lig mg ontmoet,
rekt hij mij aan.. Van hier aanpakker.
AA NP E N , o. w. , ik paalde aan , Iteb aangepaald.
Aangrenzen:. zijn land paalt aan liet mine ; aanpajencie volkeren;

ASSEN , b. w. , ik perste ntxn,_ heb aangepast. Van
AANPASSEN
levdc* n enz. Voor beproeven , of iets wel passé : ik
zal hem het kleed eens aanpassen ; hq heeft z y ne
.. ach en,n aan epa.st.
111 NPERSEN . b. w. % ik perste aan, bieb aangeperst.
kI) hier aanpersing.
L4KKEN , b. ' „ ik plakte aan , heb anni eplaki.
I
Voor aatniieven :. eenti bekendmaking , of waar•schu*wïn,q . aanplakken. Overdragtelijk voo;' te duur verkoo: -ik Zal liet hem wel aanplakken., anders aansme-reen. Van hier aanplakker, aanplakking.
T , b.. w., i, plantte aqn , heb aangeplaat.
N

A , *.
ion» •en (U rripl4njen. Van hier aanplanting.
AANPLEISTEREN , b. w. , ik pleisterde aan , heb czc ngepleisterd. Met . kalk bepleisteren : eereen muur aangleis-teren. .

.AAINPLOEGEN , b. w , ik ploegde , heb taan e
ploegd. Een stuk /and can zijnen akker ploegen.,
door ploegen met zijnen akker verbinden.

:AANPORREN , b. w. ik porde aren , heb aangeporcl.
Sterk aanzetten : iemand tot iets aanporren. • Van
hier aanpor•der , czan])oi-rifl , aanporster.
AANPRATEN , S. w. , ik praatte , heb aangepraat.
Jij weet. zone waren wel aan te praten.
A ANPREKEN , b... w. , (van pi'ediken ) ik preekje aan,
heb aangepreekt. Smakelijk , of ainnemeli1k trachten - te
te maken : hij' heeft mij die boeken al weder aan
preekt.
AANPRIJZEN , b. ,w. , ik prees aan , heb aangeprezen..
Iets prijzen , met oogmerk , ou anderen tot aanuei ninng vaan
hetzelve te bewegen : men heeft nz4 dit boek, — dezes:
7n.aTz, zeer aangeprezen. In tie in► iddeleeuw. werd ap..
retirrr•i , in het latijn , voor atznprrjze.rL gebruikt. Vat
hier aanpi- jzer; , aanprq inc.
AANPULNTEN , b. w., van punt, ik puntte aan, heb
aangepunt. bene punt aan iets maken : een mes aanPunten. In gemeene spreektaal gebruikt men iemand
aanpunten , figuurl. , voor iemand in Gene woordenw s-.
1

seliug , of eergen woordenstrijd , inwikkelen : ,00rra ik
here ontmoet, zal ik hein aanpunten.

A .k RADEN , b. w. . ik 1•i ci aan , heb- aangeraden Doorraati tot iets trachten te bewegen : dien vrede aanr•rccierz ik heb lief , op z n aanraden , gedaan ; men
heeftt-. mij dezen koop -niet aan ;ei -ader. Van hier
-

BEKNOPT
aanrader , aanradzng.
AAN RAKEN ,' b.,: erg o. w. , ik rookte aan , heb .en hen
aangeraakt. Peclrijv.: , ik. heb Liet niet aangeraakt,
aangevoerd. Overciragtel.: 4 raakte, . den staat des
ge,s(hiis . niet aan. Onzijd.: hij : is daar gem akkel k
arcngeraak t. Van hier. aanraking.
AALNBANL)LN , h wr., a r^andcie aan, heb aangerand.
nrrcnclirz; , aanraricister.
Van J -tier ciarrrancler,
;, , kN t AIN= Zi:N , b. w.. ik ransde aan, heb aangeraasd.
Hetzelfde als aanranden Van hier aarzrarz et, .
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AANREGTBANK, v. , meerv. aanregtbanken. Eene bank,
of tafel ,, waarop- spijzen aangeregt , of klaar gemaakt wor-den ; ook aanregitafel. Gewoonlijk zegt men regibank ,
zonder voorzetsel.
AANREGTEN , , b. _ w. , ikregtie (jan , heb aangeregt.
Eigenlijk , iets tot gebruik in behoorlijke orde leggen ; voornamelijk van de spijzen : spazen aanregten , ( in de keuken gebruikelijk) dezelve gereed maken., om opgedragen te
Worden ; ook opdissehen. Een gastmaal aanregten;
voor iemand aanregten , spijzen gereed maken en opdisschen. Voor veroorzaken , bedrijven : onheil aanregten ; hij heeftt een groot schelmstuk , en , door het-

eelve , veel onheil aangeregt. Waarschijnlijk is dit woord
van regt afkomstig , beteekenende aanregten dan zooveel
als regt maken , in . orde brengen. .,4nriten wordt , in
de beteekenis van toebereiden , bij NOTKERUS gevonden.
Van hier aanregter, aanregting, aanregtster, aanregtta fel.

AANREIKEN , h. w. , ik reikte aan, heb aangereikt.
Toereiken : reik m J dat boek eens aan.
AANREKENEN , b. w. , ik rekende aan , heb aangerekenci. Eigenlijk op iemands rekening stellen : men heeft
mij te veel aangerekend. Figuuri. , voor toeeigenen :

. iemand iets (a18 , eene weldaad , of ,tot eene weldaad,
aanrekenen. Voor uitleggen : velen rekenen den mensch
zijne neiging tot verandering als eene volmaaktheid
aan.
AANRENNEN , o. w. , ik rende aan , ben en heb aange:: r-end. Sterk aanrijden :. de .Huzaren renden , van alle
kanten , aan ; zj hebben sterk aangerend , -- zijn
op den vijand aangerend.
AANBID , in. De nadering dei- ruiterij : in het heetste des
aan ra d s. HOOFT.
AA B IDSELEN , b. w. , van ridselen , voortd. w. van ridsen : ik ridselde aan , heb aangeridseld. Dikwerf aan—
.-:zettien , bij herhaling -tot iets aanporren; doch aanridw en is , in dezen zin , gebruikelijker. .4anridsèlen wordt

doorgaans voor aanroeren, zachtjes bewegen, gebezigd;
gij moet het niet aanridselen. Van hier aanrzdselin.
AANRIDSEN , b. w., ik ridsde aan, heb aangeridsd.
Tot Benen hooggin trap van werkzaamheid aanzetten ; doch
bij
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bij ons gewoonlijk , in eenért kwaden zin : iemand tot
oproer (ranridsen. Van hier aanrid. ing.
A:r NRIDSGELD , o. , -ineerz. tanridsgekten. Oorspronkelijk beteekent dit woord het geld , dat aan de Ruiters,
bbij hunne aanneming , gegeven werd. • - Naderhand heeft
men het ook ten aanzien van het voetvolk gebezigd ; en
thans is het gebruikelijk , in den zin van geld, waardoor
men tot den kijgsdienst aangeridsd , of bewogen Word.
AANRIJDEN`, o. w. , ik >'eed aan , ben en heb aangereden. Wij moeten wat aanf•Eden , om tijdig daar
te zin. hij heeft sterk aangereden. Onder liet rijden , aan eene plaats , of bi iemand , stil houden : ik hen.
lid manen broeder aangereden. Figuurl., doch alleen-

lijk in ' de genaeene spreektaal , voor slecht van eene zaak
afkomen , of kwalijk ontvangen worden : h y zalver.SclLr Blijk aanrijden.
AA]NRIJG1 N , b. w. , ik reeg aan , heb aangeregen. Iets
ir) Bene rij aan iets vastmaken , bijzonderlijk aan eerren
draad : peer/en aanrjgen. ./Ianr gen wordt ook gebruikt in de beteekenis van iets met wijde steken aannaaijeu. Van hier aantijging.
A ANROEIJEN, b. en o. w. , ik 'rtiéide aan, heb aangeroeid. Bedrijv.: ik zal de schuit wat aanroe en.
Ouzijd. , niet de hulpwoorden Hebben en 'zijn : zij hebben sterk aanget•oeid , en : z,, z yn aan land ,geroeid:
.AANROEPEN , b. w. , ik riep aan , heb aangeroepen
Den roep naar iemand riten : de schildwacht riep on.
aan. . Figuuri. , om eene weldaad tot iemand roepen , hein
luid en dringend daarom bidden ,: iemand om beecher ming , God om hulp aanroepen. Van hier aanroeper,
aanroeping.
AANROEEIEN, b. w. , ik roerde -aan , heb aangeroerd.
Iets met de hand , of met • den vinger , aanroeren.
Voor aanhalen , melden t hij roerde die zaak , slechts
van ter zijde , aan. Sehrwers , die , in liet 'oorbijgaan , iets van onze zaken aangeroerd hebben. WA-

;

j

GENAAR.
.A►.ANROLLEN, b. en o. w. , ik rolde aan , heb aangerold.
Bedrijv. , naar iets toe rollen : zij rolden de vaten aan.
()nzijd. , rofleud aan iets naderen , niet pijn: - de bal
rolde langzaam aan. Ook met komen, in den vertrou-welijken spreektrant : eindelik kwam de wilgen aanAANr•ollen.
-

r8 AAN.
k. &RUKKEN , b. en o. w. , ik rukte aan , bieb , b en c an.
gerukt. Bedrijv. , met rukken nader brengen : den stoel
aanrukken. , Onzijd. , met rukken naderen : de vijand
rr./kt . a(7a , as aangerukt.
A A ET S k r l EN , b. w. , ik sarde aai , heb aangeaard.
Sterk aanhitsen : eenera hond tegen iemand aansarren.
-

AANSC H ' Iy-L EN , b. w. , ik schafte aan , heb aang escliaf i.
,

Van kts verzorgen , in het bezit van iets stellen : ik heb

mg geld aange schaft ; zich boeken , .:kleederen enz.
'
-

aansc/ia/n. ,

&ANSC H Á KE LE V , b. w. , ik schak lde aan, heb aangesclzakelcl. Vara hier aasschakeling.
A.ANSC AR.REf. EN', o. w. , ik scharrelde , aan , ben aan..
geech i-reld. In den g^erneenen spreektrant, met ongelijke
;

schreden aankomen _: dan r komst %i j aanscharrelen.
A,A SG I ;LI,EN , (anheIIen) o. w. , ik schelde aan , heb
aangpsclieId. kan - iets schellen , aan de schel trekken
ik ;.al '1ï ier _aanschellen.
AASCFIETEN , b. en o. w. , ik schoot aan , heb en
ben ai ng escli o f en. Bedr jv.: een .<e eer- aanschieten,
de eerstemaal daarmede scheten : een'n rok aanscliieten, aantrekken. Onzij(l. , 'net het huliptiw. zijn : de hond
schoot telkens op ons aan; het water schiet snelljk
. acan ; die tod zal haast aanschieten , aankomen; liet
,'erk is wel aa, n eseh o ten , gevorderd.
AANSCHIJN, o. Van aanscli nen. De uiterlijke gedaante
...eener zaak : liet aansclagn des hemels. Aangezigt : wonden ' in 4et aanseh ja. V . MIERIS . In het zweet uwes.
aansclii/ns. BIJBELVERT . In het aanschijn der bond..krst. VOND.
AANSCHIJNEN , b. w. , ik Scheen aan , heb aa•esche..
nen. De zon scheen mq aan. Anders beschenen.
kL CHÍKKE T,o.w. , ik schikte aan, heb aangeschikt.
Thans alleen gebruikelijk in den zin van zittende naderen:
schik nog wat aan.

4.A \SCHE TEREN , b. w.. ik schitterde aan, heb aan,re chrtterd : het goud schitterde hem bekoor/ ijk aan.
ik seltoeide aan , heb czan„e e_
schoeid. Schoenen aandoen: zich aanschoe Jen. Zie
s<-h oen.
AA.NSCHOLYW., m. 44fet, d en eersten aan. chouw , 'op

AA SCHOEIJEN, b. w.,

h et eerster gezipt) HALMA. .alans c h ouw nemen van zet .
K
,
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let.t ira ézanschouw- neten aanschouwen,

KiL1AAl

beschouwen.

AAN SCHOUWEN, b. w. Men zegt zoo wel annschortwen ,
.als ac^rischaut 'en , ik aanschouw -als° ik schouw aan,
ik aanschouwde , als-aik hou de :aan.. Voor heet overiae is liet voort. hier , doorgaans , on heido:'.zk heb
aanschouw acznschozc gij; te aa sohoUW fli t
ik heb a'an eselaouiad ,- enz. .
Het beteekent hetzelfde ; alp -nanete. ' In . &.et da elijk.sche leven ; wordt- dit ootdw -telmen. gebruikt.; alleenlijk in
den verhevenien schrijfstijl , .. enwanneer men met eerbied
spreekt , houdt men het voor gepaster) en edelers, - dan

aanzien.

..In enne ruimere beteekenis wordt dit woord ook • voor

gewè ti worden genomen , zonder hetzelve tot de -gewaar-

wording des gezigts , alleen te _ bepalen. • In deze- heteekenis
wordt van het aanschouwer an God. , z l een ander
leven , gesproken ; en in de wijsbegeerte verstaat men door
..j- 4jor
.de ctanschouwénde kennis; die .kennis «, welkv
de ,gewaarwording erlangen.
Dat aanschouwen oudtijds ook gebruikdij,k geweest
is voor onderzoeken , blijkt xit* ne an eeken in t a - VArt
HASSELT op KILIAANS wooidénboek, ' bij aang&io`u en.
Van hier aanscliouwel jk , aanschwi4ujer , -aanschou'
-

-

„

,

wing, aansclioUWster.
AANSCHRAPPEN., : b. w. , ik schrapte= aan ; 4 heb - aangeschrapt. Met Bene schrap teekenen , aanhalen : ik - h b
uwen naam, :op de -I st , aangeschrapt.
,A ANSC HREIJEN ,. bb. w -, ik schreide aan , heb aange-schreide ; Het geschrei naar ,iemand= ,rigtèn : iemand oo i
hulp aansrhregen.
AANSCHRIJVEN , b. . , ik 8Chreef aan heb aan ge.
ecT revèn..'.. Schriftelijk : opteekçèn : ueta p aan oh"q en
ema nd . iets`, aems-eltï•/en , hot opd m:; pekenzng sullen.
Schriftelijk bevel geven :;, de Gen aal ,;had &m aange—
schreven , dat áenz. , Van hierz. aanschryo-e r ► 4anschr y~
ving.
AANSCHROEVEN, b, w , ik 8ohroefde aan , heb aan
.
geschroefd. Iets ,met .eenti schroef aan,iets an
maken: een slot aanscjiroeven.
AANSCHUDDE I , -b, w. , ik schuddede aan, heb aan, gschud, Heen en weer bewegen: iemand aanschudden,
h. v.
-

-

:

.A N.

, ►o

r; ee~en slapenden , oir hein wakker. te maken.
AANSCHUIVEN , b. w. , ik schoof aan, lieb aangeselio -!
ten , Iets - door :schuiveu nader aan iets anders brengen
:lxtcif de tafel aan. Ook wordt dit. - woord . onzijdig
ge xtiil x , in den zin -van zittende naderen , even als aan -°
.schjk4'e(:. SCIiUif. nog =vat aan.
.AAJNSLAAN , b. en o• -W. s ik . sloeg aan , heb aangesZa-gen. Bedr*v.: zekeren ...toon ;aartslaan , I. v. op. - zet
orgel, Een bord :a slaan , . b. v. aan een /u is , van
hier - een huis aanslaan , te koop. zetten,; zijne goederen ~ reeds acngeslagen. Voor vastmaken : de 1ifr
«naslaan ; de zeilen, aanslaan`; .de b.oe.-ekz aanslaan,
bij KILIAAN. Voor aanvaar den den boedel..aan.slaan.
:

Yooir ,schatten , be3O1Lonen dit - is te , duur , te hoog
c r ., e siagen. On gd. `: ^_. is. met zin hoofd tegen
leri meur aangesk ;. de , vogel; ..sloeg: aan , begQ te -zingen ; der liwEiefl, hebben.. aarnges1agen;,: ge-

bb
S r fix` zt., 4meetw afl8 gin.. :De• .:plaats , waar de
lijn aan Bene trekschuit geslagen wordt : hij kwam , aan
den a a slag. , ira de $/Jh iit. rroeleg , voornemen , ge-.
w,oeidjk , in ee en.. kwadon , "zin : .z/ maa ie n eercm ac n -

slag op mijn lePén,, .b n.: aaizsiag gis mislukt.

Met

Ie in, eener. za : ..i£' 1uarn . j.0 sjt . op den aanslag. .
AANSLAPPEN , o . w. , ik slapte aan-, ben.aanges.lapt.
.Slap . worden: k = idm s tapt.ea aan ten. slaap., eizk
t

k

w r ,<ik , sleepte ':aan , .heb a. afgesleept.
AANSLEPEN,
e dom slepen :nadcij
engen. -sleep , dat pak wat atsb
BEKNOPT
t tilit ' wow d' . uz. gebruikt , in den. -in van
^ ok: w
traag en sleepvoetend naderen ; doch. net het. werkw. ko^., n rx : daar knort A#I: eer sarisieperz..

INIEDERDUITSCH TAALKUNDIG

MNSLUKEN , o. vip. ,; slibte , aan , is aangeslijkt. Door
.*e
qt , aslijk igrooter worden .: dit land sl/kt , 'wztyd
#..
:r rzn Van hier aansljking.
, . b. git.. : ik &lzngercic aan , heb aan ge
A
slircger•d. Door slingeren nader brengen : slinger dat
;

WOORDENBOEK
de Ioeten Vingerende, naderen: toen h , kwam
4u v 618 Yt(t. Ook !o z. , met komen, voor ia zaan ,

aanslingeren.
AANSLUIPEN, ': air. 'w.°, -ik sloop aan., ben aangeilajn..
,stil ia heii1ij k aankomcu: .
s•^.ra!

AAN.
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....... de bevende ouderdom ,
Die al vast , op wollen schoenen,
AcpnslcciJ)t enz. . POOT.
A kNS 1IEDE N , b. w. , ik smeedde aan , heb aangesineed.
Door smeden met iets verbinden : het eene stuk ijzer
aan het andere smeden.
-

AANSMEREN , b. w. , ik smeerde aan , heb _t acz -en
smeerd. Door gaans -wordt dit woord gebr uikt , ons zich
niet verachting uit te drukken :. eenen muur aansmeren,
ongeschikt met kalk bestrijken. Figuurlijk : iemand iets
-

aansmeren , op zijne rekening schrijven , of op eene be-

driegelijke wijze opdringen.
AANSMIJTEN, b. en o. w. , ik smeet aan , heb en ben
aa geameten.. Bedrijvend, v-oor aanwerpen, door smj.te ,
nader brengen ; doch alleenlijk .in den lagen spreektrant:

smijt dat hout eens aan. Onzd. , voor hard tegen iets
aanvallen : hij ,smeet tegen den muur aan.
AANSNELLEN , -o. w. , ik- snelde aan , ben aangesneld.
•/J7ij sagen de, kr/gsknechten .aansnellen. Met 'ivo-^
men : z• kwamen aansnellen.

AANSNOEREN, b. w., ik snoerde i.an.,.heb.aanngesnoerd.
Door snoeren. verbinden.
AANSPANNEN , - b . _ en o. w. , ik -.. spande aan , 1zeb. hagespannen. Bedr jv., door spannen. vastmaken : de paar~
den aan den wagen :spannen; een zeil sterk aanspannen. Onz '.4 .: met iemand . aanspannen , zamen-

spannen.
AANSPELDEN, b. w. , ik speldde aan, heb aangespeld
Met spelden aan feta vastmaken.
AANSP LING , zie toespeling•...
AANSPETEN , b. w. , ik speette aan , heb aangespeet•„
Aait hot spit :stéken.
AANSPIJKEREN , b. w.., ik sp jerde aan eieb; aa ►e-.
spakend.. Iets .mets aspijkers varen : een botd aauspijkeren.
AANSPINNEN , . b . w. , ik - spon aan , - heb aangêsponxwn.
Doorn spinnen met iets verbinden : ik moet er nog eeteer
draad aanspinnen.

AANSPOEGEN , zie aanspuwe, n.
AANSPOELEN*, o. 'en .b. w., ih 4$ oelde aan, heb- x'`.
gespoeld. Dnzijd.4 : het water - „ft , te voren, tegen
dit huis aangespael.d. Bec -v t1 de zee -spoelde .de

AAN.
,wr'akJeri aan. De rivier spoelt rrltq'C` . nieuw. la eid
,

aars. V m Lier arznspoeit'.U.

AANSPOREN, B. W., ik spoorde aan, heb aangespaoi•d.
Met de sporen aandrijven : een paard. aarssporen. Fi.'
guurl ok, sterk aanzetten: de eer spoort edele gerrtoederen tot groote daden aan. Van bier aansporing.
AAN SPRAAK ,. w. , nneerv, aanspraL en. Vait het werkes.
aanspreken. Eerre ca ispt aak doen , op eene plegtige
wijze aanspreken. Aanspraak komt ouk voor, in de
beteekenis van regt : aanspraak op iets hebben , ma.
-ken,.. Insgelijks figuurlijk : aanspraak op deugd , op
versland maken , d. i. het .bezit daarvan , op eene bedekte wijze , beweren.
AAIN S-PRAKELIJK, bijw. , zooveel als verantwoordelijk :, . ik
-ben daarvo-or niet aansprakéhk S # ï

A .N SPRLKEN, b. en o: w. , ik^ sprak aan , heb aang•e
sproken. Be drjv-s : ieznaizd aaasprek a zijne. rede . tot
.i<tumnd - rigten. JTenwrzd om eene aalmoes aartspreken 4.,.
biddi ; i z and :.ter .LeLere > zt i =-c anipreken. ond&
houden. Voor hij iemand aankomen hem konten afha .
,kii. S24 .raL:ru: morgen komen aarnopreLeri. Ook figuurl.
T

,. fine goederen aanspreken , . gebruiken , of verkoopen.
a€azgd. t 4 :papen. spreken goed aan , geven goed ge--,
;luid t . VP.n biici• annspreker ; in ai .de Leteekenissen van
liet kverkw.:'; Ook voor iemand ,die .ter begr cvenis nood ;t ; aud ersl kbidder ,groef id4er., c f l idcler genoemd.
_4A v SPUGE N , b. w. , ik spoog aan , heb aangespogen.
. 1Ietzeife Is
-

,AANSPt1WE1N, b. w., ik spuwde aan:, heb: aangespu d.
,Iemand aanspuwen , bijzondÈr1jk als. cen -toekeu der hoop
zste- verachting
AANSTAAN , o. w. , ik stond aan , heb aangestaan:
gesloten gijn > de' deur staat aan. Voor be-)ttagen,, gevallen : zijn gedrag staat mij niet aan; dat
stond hem wel aan. Ook voor toekomend zijn , waar•! het cieelw. -aansta ande nog overig is. In den ge.
tenen spreektrant, heeft dit woord ook de beteekeniss
van lijden, verduren: ik heb daar wat moeten aan
-

staan.

MNSTÂANE, deelw. , van , aansttzajx ; in al de betee-+
.kenissen van het werkw. Ook voor toekomend z ide
de

rn-staande week.

AN^.

h sr
. 'S" .A IPE
S terk stampen
starnlp . Sterk

k atarrzpte d Ut hela aange

Ak STAPPEN , o. w. ik etcipté aan heb aangestipt.
Sterk stappen : wi moeten at- c anstappet^i
A;AM M T A REN, b. w. t ik' ataarde ,actn heb aangestaard.
Sterk aanzien , en met verwondering beschouwen.
AANSTEKEN ; b. en o. w: , ik stak apin heb gesto
ken: . ' Bedrijvend , iets aan iets anders steken , en wel eigenlijk: vleesah aan 1zet spit steken , eereen ring tzan
den vinger stë en ; figutirljk.: eene kaars aansteken,
doen branden ;. het 'uu' stak de naast b j legene
huizen aa,z Besmetten : eengis aanstekende ziekte ;' iiz
C enen 's nog .:uitgestrékterèn - zin : het -b geloof heeft ge
heele landen aangestoken. Opsteken , on.tsteken : een
vat bier aansteken , d. i, de kraan in het vat steken en
beginnen te .tappen. Onzijd.: de appelen begonnen reeds
aan ..te .steken. . Van hier aansteker i aanstek n^
AANSTELLEN .; b. w. ik stelde aan , heb .. aangesteld.
De eene zaak aan de andere stellen: hq liet de storrnladders tegen den muur aanstellen: In eenen uitgestrekte-'
ren zin : arbeiders aartstellen ; iemand tot bevelhebber
aanstellen , benoemen. Zich gedragen : zijnen weg aan-&
,

,

-

stellen , BI JBF LVERT . Zich belagehel jjk aanstellen.
A IN STERVEN , o. w. Door den .dood van iemand ten deel

vallen ; met den derden naamval des persdons : dat hui.
is mij aangestorven .r anbesterven is gebruikelijkere

AXNSTIKKEJN b. w. , ik stikte aan , heb aangestiktd
boor stikken met iets anders verbinden.
Al LNSTIPPEN b. w. , ik stipte aan hel etdngestpt$

Stippen bij iets zetten eenige , voorden aanstip, en
Fig.: ik , heb die zaak slechts . aangestipt , met een
enke woord daar vaat : gesproken , of geschreven.

AANSTGOFFEN i b. wi, ikstofte aan heb -can e, tdit.
- De stof verzamelen : de kamer aaristoffen
AANSTOKEN, b . w. , ik stookte aan , heb z angestookkt*

Vuur aanstoken. Fig. : * ièmund tot iets aanstoken ,- int
eenen kwaden zin. Van hier aanstdkc r , aanst©king;

AANSTONDS , bijt. van tijd ; hetzelfde als terstond.

AANSTOOT, in., meerv. aanst©otén. Van het werltw.
aanstooten. Bet aanstooten , zoowel in eenere bedrijven~
den , als lijdenden zin, - en wel eigenlijk het aanstootetl
aan een hard ligchaanm een steen. des aanstoots ; d j i•
:

c

waar

AA*.

fi4

axiaa» Dien zich stoot. Figuurlijk : ligi was ovefwz
een steen des aanstoots , een voorwerp van berisping.
Ik wil niemand aanstoot, ergernis, geven. Veel aan-•
stoots 4/den , moeijelijkheid , tegenkanting ondervinden.
Het meervond komt in: de kbelvertaling voor.: opdat
de aanstooten vermenigvuldigen.
ALNSTOOTELIJK , bijv. n. en btw. 4anstooktel j/ker,
aanstootelekst. Als bijv. n. s om de rlederlandsche
fennen voor de aanstootelgke klippen dezer misselj'
e misspelling te waarschuwen. VOND. Een aan -etootel k , ergerlijk , gedrag ; als bijw. : hij gedroeg zich
aanstootel jk. Van hier aanstootelj kheicl. .
AANSTOOTEN, b. en o. W. , ik stiet aan, heb aangeatooten. Bedrijn.: hq stiet mjj aan , en ik ontwaakt

te het hoofd tegen den muur. aanstooten ; de steenen aanstooAten., dieper ir den muur stooten. Zich
aan iets stootes , - ergeren. Onzijd. , voor aangrenzen :

de linkervleugel van het leger stiet aan het alpische
gebergte. Van hier aanstooting.
AANSTORMEN , o. w. , ik stormde aan , heb aangestormd. De jand stormde , (viel) met geweld , op
de stad aan.

AANSTOUWEN , (ook aanstuwen) b.. W. , ik stouwde
aan , heb aangestoutwd. Aanzetten , aanporren.
AANSTRALEN, b. w., ik straalde aan, heb aangestraald.
Zijne stralen naar en op iets werpen. •
AANSTRANDEN , o. w. , '- ik strandde aan , ben aange-str•and. Op het stand geraken.
.
&ANSTREVEN, o. w. , ik Streefde aan , ben hanges t reef d.
&INSTRIJKEN , b. en -o. w. , ik streek aan , heb aangestreken, Bedr**v.: den muur aanstr jken. í Onzijd.:
het paard strikt aan , schuurt de pootgin , onder het

loepen, tegen elkander. Ook voor aannaderer , vooral
van • de vogelen : de kraaien kwamen op de kerk aan-strjken.

AANSTRIKKEN, b. w., ik strikte aan, heb aangestrikt.
Door middel van strikken aanzetten , vastmaken.
AANSTROMPELEN o. sy. , ik strompelde aan , ben
aangestrompeld. Struikelende naderen: daar komt hI
aanstrompelen.

AANSTROOMEN, o. en b. w., ik stroomde aan, heb
en estr•o.ind. Onzijd.: de #1oed stroomt tegen de
stad

AAN.
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stad aan. Bedr jv.: een land , hetwelk, de vloed tt igestroontd heeft.
AAANSTRUIKELEN„. o. w. ik'strzzhk1e an t bert ta'i
gestruikeld. Struikelende naderen ; gemeenlyk reet ko'
men : lij kwamgisteren wer aeczstrzuikbken.
-

AANSTUWEN , zie aanstouwen.
AA1N S ULLFN , o . w. , ik stele - aan , den aarigesuld
Doorgaans met komen- (1'Za1' komen zij aansulle - *a ~
glijden,..
A . NTAL , a. Eene zekere menigte . een aantal troepen,
cene ot bepaalde menigte.. i' is- reed s een goed aah-

tal kooplieden op de beurs.
Het woord getal duidt alleenlijk aan , dat meer dan een
.ding bedoeld ,Wardt =• maar het woord aantal heeft betrek=
.kin,g op zekere menigte. Voor : onder het aantal der
.wijzen gerekend, • onder het aantal der - goden gep laatst worden , -zeg-t - men derhalve beter.: onder het
getal der w ijzen,,F'.. _^onder he getal der goden -enz. ;
-

dewijl .1)K.t denkbeeld der= menigte hier geene plaats , vindt.
AANTALLEN, h w , (, ik taalde aan, heb
x regt - aa sprekent=_. -Van hier antaal f
aa getc alci. Ir
aanspraak in regt:
AAS TASTEN ,. b r. , i k^► t tastte - cactn Y heb acte eta,9t
Eigenlijk met • de volle hand aanvatten. Iets .iemand
aantasten., Figuurlijk : den v jzr d'' aantasten , bevechten ; iemands goeden naam °i n s ten ,, schenden lasteren ; de zekerheid eener geschiedenis aantasten
twijfelachtig maken.; liet is , oni=2 Z e&- zelven aan te tasGen , de Banden aan zich zelven te slaan ; die ziekte heeft
hem geweldigijjh aangetast , getroffen ; ik zul- »zijne
paste goederen- eindel jk moeten aantasten, verkoopen,
tGt geld maken ; dat is een heet ijzen orh ` aan te tas-i
ten (spreekw..^) n, dat is eene bedenkelijke en . evaarl jke on-^
dernen ing.
AANTEEKENEN br. w. , ik teekendë ,aan ,' heb caang e.t'eekend. .Lets met een toeken bemerken t eene plaats in
een boek aa"ntèekenen. Ook vgor öpteekenen, opschrij.
Ven , te boek stellen , in het alge ►een . wilt gij dit eens
aanteekenen? Van hier aantéekenaar, aanteekenboek.
AAN TEEKENING , v., meerv. aanteekeningen. De daad
van aanteekenen. Hij houdt iaunteekening vara alles l
-

-

.

wat lig leest. Ook voor de aangeteekende zaken: i k

^;

zal
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1.:1NT.ELEN , b. w. , ik teeldeaan ,.R heb. actngeteel.l.
f vegken : planten, bosoren aantelen.. Van hier a
- cliri .
AANTELLEN, b. w. , ik telde aan, heb aangeteld, Toetellen : ik heb hem duizend guldens aangetel
4.& N TIJGEN
EN Fi b. w. , teelt aan , heb aangetegen.. Het.
ge.nwoo dige gebruik ..iiezigt,t dit woord ook geJijkvl.:. i,&
t gde aan , heb aangetijgd. Beschuldigen : iemand nets
aantijgen. Van . bier aantgger•, aantgging.
AAN TILLEN , b... w. , - ik. tilde aan heb acwgetikL Door
tillen nader brengen; men .moet- het -blok nog tvat e ant i1ler1.
AANTIMMEREN. h. wif ik timmerde aan , ` heb cu.ange-t-immerd. Nieuwe schepen aantimmeren , aanbouwen.
A ANTOGT , M. 1` ; ieg t• is. in aantogt ,. in aanmarseh.
.
AAN TOKKELEN , .b. ;; ik
tokkelde aan,, heb aan etokkeld., Gedurig ar rpfken. ,D.oargaans w^órdt hét ineens
ru, e beteekenis geuomen , -voor' .aanzet euu, aandrijven
w ne geldgie/•ig1h,eid, loLLelt„hen) .aik. eif tot ineve
larf aan. .. Van , hier aant.okkellng , gedurige aanraking;
A

;

;

,

doch in eene ruimere beteekenis , aand> jving, aanporring t

de. aanto, k elingen _ dez wellust storten hem _in hei..
verderf.
AAN LOKKEN., (verouderd) b. w. , , waarvoor , gemeenlijk ,
aantok eler gebo .gd.,.,wárdt.
t TQONEN , , b. w. ik • to ff e aan ., heb. aangetoond.
Aanwijzen, kenbaar. maken :. iemand . iets aa ntoonen. Var,
hier çtanQoner.
AANTREDEN , b. en o.. w. , ik -trad aan , heb en . ben
aangetreden. Bedrijv. i iets, dciQr, ,treden : nader aan iets
anders brengen : aarde aars eengin boom aantreden.
4n jd.: hij zal weldra komen aantreden.
AANTREFFEN , b. w. , ik trof aan , heb aangetroffen.
Eigenlijk , bij toeval vinden , ontmoeten , voornamelijk ,
. , met., opzegt tot voorwerpen van Benige grootte : ik heb
kerm,, ,op den weg, aangetroffen ; ik trof, . in dit land,
eene. groote woe&tenij aan. Van kleine voorwerpen wordt
aantreffen, zoo veel ik weet, niet gebruikt; en enen zegt
derhalve niet eene naalde , een stuk geld, aan'trefTen ,
maar wel vinden. Van hier aantre eng.
AAN.TRUKEN , b. eau o. w., ik trok aan, heb aan e_
h

,

-

i

trok..
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trol en. Bedrij r. , doiw n í i ♦git& tt ken 44 4ct brc
gen : het venster aantrekken , naar•_szich LrGkket , £lwtten. Eereen knoop sterf aantrekken ; de zeïlsteeii
trekt het ijzer aan. Oe aantrekkende kracht , door
-

,

middel van welke een. ligchaam , óok van verre , naar een
ander ligchaam . tracht te naderen. De ze^lefa aantreken ; achoener , T•leederen enz. aaratr•e ken.. , Zie aandoen. - Zich aantrekken wordt ook (in genieene spre k^taal) goor zich aankleeden gebezigd. Zaken , die in
vele schriften aangetrokkenn (bijgebragt , vermeld) ►pr-'
den. Zich iets aantrekken , zich met iets inlaten ,
ni oeijen : : hij heeft zich de zaak in liet geheet niet.
aangetrokken ; op. zich toepassen : ik trek mi dat aan
'ter harte nemen : h J trok zich het afsterven cq,zer
vrouw zoo Zeer aan , dat enz. Onzijd., met. de Jiu1pwoorden hebben en zijn : de lam trekt goed aars, (verbindt de deelen , welke zij vereenigen moet , goed niet.. elkander) heeft goed aangetrokken; het krijgsheer trekt
reeds aan ; onze soldaten zin op den vijand aar^ge-

trokk en. Van hier aantrekkel/L• , aaratrekkelikheid ,
aantrekker, aantrekking.
AANT R O UWEN ,. b. w. , ik trouwde aan , heb aangetrouwd. Aanhuwen : door haren haan heeft zq een
aanzienlijk geslacht aangetrouwd ; eeres a-angetrouwde dochter.

AANVAARDEN , b. w. Het voorz. aan is bij het woord

zoo wel onsclieidb. , als scheidb. ; en men
zegt derhalve zoo wel , zonder iiadt t k der uitspraak o p
het voorzetsel , aarwd arden , als met den nadruk: aanvaarden -- ik aanvaa relde , en ik vaardde aan , lieb
aanvaard , en aangevaarcl , te aanvaarden , -en aan te

aanvaarden

vaarden. ..4anvadrden., ik aanvaardde , lied aannemen
vaard enz. is echter meest in gebruik. O p
in bezit nemen: eene zaak aanvactr 'C ,en.• .. Van . hier aanvaarder , aanvaarding , aanvcarclster.
;

.

AA NVAL , ni. , meerv. aanvallen. Van aanvallen. In de
eigenlijke beteekenis van bet werkw. , onzijdig genomen

de aanval van eereen boon tegen een huis ; waarvoor
men echter liever de onbepaalde wijs (les werkwoords,
liet . aanvallen gebruikt. In de figuurlijke beteckenis van
liet werkw. , onzijdig gebezigd: dat huis heeft veel «a<.nval, april©op. Voor liet aren'allen , li i- jv'end genornei :
ct9 ►t t
Cl 3

Benen, aanval op den dijeind doen. In eercc ruimere

b teekenis, van ziekte=, pijn , driften enz.: de aanval van
de koorts5 , het podagra enz. Men moet den eersten

aanval der verleiding afkeeren.
,AIN VALLEN , o. en b. , w. , ik viel aan , ben en heb
aangevallen. Onzijd.: de boom is tegen den muur
aangevallen. Voor beginnen ;` zij vielen aan het werk
enz. Bedrijv. : iemand utnvallen, geweldigljk aangrijpen:
li ' heeft m./ met- den- degen in de hand aangevallen.
ie hond valt alle rnenschen aan. In eene meer on-

eigenlijke beteekenis , van ziekte enz.: de koorts -heeft
hem aangevallen. Iemand in het regt aanvallen , zijn
regt tegen iemand verdedigen. Van hier aanvaller.
AAJVALLIG , bijvo n. , aanvalliger , aanvalligst. Lief,
bevallig : het is een aanvallig kind.
AANV .NG , m. • Van het volgende werkw. - aanvangen.
Bet begin eener zaak.: in den aanvang der • onderhandeling ; eenen aanvang met iets maken.- I"ctn den
aanvang der lënte. VOND.
ÀANVANGEN, b. en o. W. ik ving aan, heb aange,

vangen. Bedrijv. , beginnen : g# hebt den str jjd aangevangen ; h/ ving het bestuur , met afschaffing der
misbruiken , aan ; het geluk dient hem in alles,
vat hij aanvangt , onderneemt ; wat zal ik met hem
aanvangen ? Onzijd.,: hij ving aan te spelen , zingen,
arbeiden enz.
AANVANGER, m., meerv. aanvangers. Van aanvangen.
.

Iemand , die eenen aanvang met iets maakt , doch alleen-'
Iijk in de bitjbelsche spreekwijs de aanvanger en voleinder
des gelooft ; want anders ' wordt dit woord , gemeenlijk,
in eenen min voordeeligen zin genomen : de aanvanger

enz. Bij is de aanvanger.
Iemand , die de beginselen eener zaak leert, in tegenover-

van den strijd, twist

stelling van eenen geoefenden : ik ben nog maar een
aanvanger in die' kunst.

AANVANKELIJK; , bij v. n. en bijw.: cie aanvankelijke inrigting eens werks; aanvankelijk heeft hq het beloofd,, doch naderhand zijn woord weder ingetrokken.
,.ANVAREN, o. en' b. w., ik voer' aan, ben en heb aan-.
gevaren. Onzgd. , voor varend aan iets naderen : men
kan niet tegen den wal aanvaren. Wij zijn gisteren
by onzen vrierfd aangevar en. Bedave , voor Parend

na-.

►► AN,

5o

nader brengen : 4j heeft ons tael aa jg oeren ; me*
voer hem tegen de palen aan.
AANVATTEN , b. w. , ik uattede aan , heb aangevat.
Aangrijpen , om iets vast te houden: iets met de handen
aanvatten. Ondernemen : < men moet het werk mt ,
luatt en ij Per aanvat ten. Men vindt het hij OTFRID.
Van hier aanvatting.
,Â ANVEC UTEN, b. w• , ik vocht aan , heb aangevochten.
Eigenlijk vechtend , d. i. met de wapenen , aangrijpen ;
doch in deze beteekenis wordt dit woord niet meer gebruikt. Figuurlijk , tot het kwade verzoeken : van den
duivel , van cle zonde , aangevochten worden. Ook iet
deze beteekenis is . dit woord oud , en komt reeds bid NOT•
KERUS voor. Van hier aanvechter , aanvechting.
AANVEGEN , b. w. , ik veegde aan , heb aangeveegd
de kamer aanvegen.

AA.NVERSTERVEN , o. w. , verstierf aan , is aanveratorven. Door den dood , ten • deel vallen : die goederen zullen u , door den tijd , aanverstervcn.

AANVERTROUWEN , zie betrouwen , toevertrouwen.
AANVERWANT , bijv. n. ; eigenlijk , met iemand vereenigd,
verbonden ; doch alleenlijk, in den zinvan, door de banden des bloeds verbonden : hij is mij aanverwant. Zoo
zegt men ook aanverwante talen.
Schoon eigenlijk een bijv. n. zijnde, wordt het echter ook
als zelfstandig gebezigd ; lij i mijn aanverwant ; zij is
,

rrajne aarwerwante.
Aan maakt hier eene onnoodige verlenging van het

woord , waardoor de nadruk niet sterker wordt ; het kor-tere verwant is derhalve te verkiezen.
AANVLECHTEN, b. w. , ik vlocht, aan, heb aangevlochten. - Vlechtend met iets vereenigen.

AANVLIEGEN , o. en b. w. , ik r vloog aan , ` heb en benaangevlogen. Zoo wel eigenlijk, van vliegende dieren,
als ook in eene ruimere beteekenis , van alle snelle aannadering. Onzijd. : de roofvogels z jn op de duiven aan-

gevlogen ; de peil is tegen den muur aangevlogen
de . bode kcvain aanvliegen.. Bedrijv. , iemand woest
en ruw in het aangezigt vliegen , onverwacht op het lijf
vallen: de hond heeft mij aangevlogen. Iemand onbe^schoft, met woorden, bejegenen: zoodrn hij mij eng , .
vloog hij mij aan.

^; 4L
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A: ► NVUETEN , o. w. , .ik vloot aan , = ben aàngefloteno
Vlietend naderen , zachtjes aanstrroornen.
-

,

»AANVt^EDEhi , b.. w. , ik voedde aan , heb aangév{eed..
Aankweeken.

AANVOEGEN , b. w. , ik voegde aan.,. heb -aangevoegd.
Eigenlijk , door middel eener voeg met iets
i
anders jveobinden : de eene plank aan cle andere voegen 3 ik zal
daar nog een stuk aanvoegen» • Van hier aanvoeg ra a r.'
AANVOEREN , b . w. , ik voerde * aan , heb aangevoei cl.
-

Eigenlijk , door middel van ` eenig : voertuig aanbrengënn :
hout , ateenen enz. aanvoel e». .Fibutirlij.k : iemands
woorden, eene plaats uit een boel, iet.. tot beug$s ,
if narad tot getuige - aara-oeren. . Tot deig. strijd oplei-`
den : de soldaten tegen den vijand aanuoeren. En in
tonen nog riuimeren -zin , beteekent aanvoeren ,. ia het
,

krijgswezen , zoo veel als , aan het hoofd vans een zeker
getal krijgsknechten gesteld zijn. Van hier aanvoerder,.
. aanvoering , aanvoer8ter•. •
AANVRAAG , v. , meerv. aanvragen. Aanvraag hij iemand , doen over eene zaak. Vin het buiten gebruik
zijnde werkw. aarwvragen.
AANVRIEZEN, a'. w . , ik vroor aan , ben aangevror. erg
tok „ aangewrrozen. Door de vorst niet iets verbonden
-

worden.
AANVRIJVEN , {zie aaawr• jven.
AANVROUW , (grootmoeder ) zie aanheerr,
AANVULLEN , b, w. , ik vulde aan , heb. aangevuld.
Tot boven volmaken': een vat met -water. aanvullen;
en gat aanvullen ; cde gapingen in eens : verharde-ling aanvullen. Van hier aanvulling.
AANVUREN , b. w. , ik vuurde aan , heb aangevuurd,
Dit woord wordt bij ,ons niet meer. , dan in Bene oneigenijke- beteekenis gebezigd, en wel , voor sterk aanzetten,
aansporen, bijzonderlijk van de bbbartstogten en driften
iemand tot de beoefening der deugd aanvuren -.; „ e-.
crnds ijver aanvuren ; zq vuuurt ;irae liefde á tot. de
*rto etste ondernenninijen aan.
A.AN WAAIJEN , b. en o. w. , ik woei aan , heb en dien
a n e ►ar id. ` Bedrljv. , tegen iets aanwaaijen : c eï wind
czi t -. g aan. Waaijend nader brengen: de„. Wind
heeft al .*Iet .zand tilberwaarfs aangewaaid. Qnz.ijd. :
('h craa
het papier is te eti Z: c t h r is aangewaaid.
-

aragt. , voor onverwacht , bij geval, en zonder moeite bes
komen: Zone taalkering• is leem zoo rasaar niet aa)2~
gewaaui.

As ti `VAKKEREN, . b. en o. w., ik wakkerde aan , he7,
er) ben aaangewakkerd.? Bedrijn. ,-. voor - aanmoedigen
-

het uroruitzzgt op een goed gevold zijner onderre7 /ging wakkerde hen hiertoe ac,n. Onz d. , voor sterher worden : de wind i8 aangewakkerd, opgestoken.
—

Vara hier aanwak•Let'in <4'.:AITWA S , m. Van het - volgende werken. aanwassen. VerTne;erdering : de caaiiwccs des rijks; de aanwas van kunsten en ,'etensclicrppen:; bij den cznw as der jaren ,

den aanwas des cllristendoms', beniclende. • VoiiD.
AAM ASSEN , o. w. 1 ik , r-vies aan , ben aangewassen.
Groeijend niet iets verbonden worden : de schoi•8 is wede, aan den boom aan; ewasse,L. .fl angezvasaern `z yn

zegt men van ossen en .koerijen , welker longen , -aán de

rii ben . vastzitten. Vermeerderen , grootex worden :

Iet

onkruid wast te zeer aan : men kan het water zien
aanwassen'; zijne schalden wassen dagelijks aan.
liet aanwassend gezag der Edelen; w ar•doo • haaiaanzien , van tijd tot íqd , aanwies. WAGEN.
AANWENDEN , b. w. , ik wendde aan., heb aangewend.
Eigenlijk aankeeren , maar iets toe wenden : gij , roet het
schip meer aant-venclen. . Gebruiken , in het werk stellen.: hij wendt zijnen tijd wel aan ; ik heb daartoe
alles aangewend. - Van hier aanwending,
., ANWENLNEN , b. w. , ik wende aan , heb aangewend.
Gewend biaken s iemand iets aanwennen ik - aal hei
dat Wol aanuaennen. Zich iets aanwennen. Van
hier aanwenning , aanwensel , voor hetgeen dat - men

zich aanwent : dat is een - slecht, aanwensel; ook caan=
wenst , maar niet zoo gebruikelijk.
AANWENTELEN , b• w. , ik wentelde aan , heb aangewenteld. Wentelend nader bréngen : cy ,. eiitelden de.
vaten aan.
AANWERKEN , b. w. , ik werkte aan , heb aangewerkt.
Door werken met iets anders verbinden dat hout is te
kort , men moet ei- nog sen stuk aanwerken.
AANWERPEN., b... w. , ik worp aan, heb aangeworpen.
Door werpen nader brengen: steenen aanwerpen; de
vloed weipi bestendigljk zand aan. Figuurl. , voos°..
-

C5

schie-
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schielijk aandoen : den slaaprok aanwerpen. Van hier
aa,wei ping.. NOTKERUS gebkruikt reeds anauuer, f unga ,
voor imMiss o.
AANWERVEN , be w. , ik u'oi j aan , heb aangeworven.,
Tot den krijgsdienst overhalen : soldaten aanwerven..
Iemand bewegen , om in zekere verbindtenis met ons te
treden ; maar in gemeenzamen stijl : ik heb hem aangeworven. Van hier sanw.erver , aanwerving.
AANWEVEN , b. w.., ik weefde aan , heb aangeweefd.
Door weven met iets verbinden : ik zal er nog een stuk
aanweven.
AANWEZEN , o. W. , onregelm.: ik was aan , ben aan geweest. De schuit zal voor drie uren niet aan-

wezen , niet ter plaatse zijn , waar zij gewoonlijk stil ligt.

Ik ben - er niet aangeweest , heb er niet aangeroerd,
niet van gebruikt.. I)e bal is aangerveest , heeft geraakt. llj zal niet lang aanvezen , in het bewind
wezen. Wanneer zij dat , doen , zullen zij er kwaljk
aanwezen , zich slecht bij bevinden.
Aanwezen , voor bestaan en tegenwoordig zijn , is nog
overig in het volgende aanwezen en aanwezend.
AANWEZEN , de onbepaalde wijs van het voorgaande
werkes. aanwezen , (in de, beteekenis van bestaan en tegeuwoordig zijn) als een zelfstandig naamwoord gebruikt;
o. Hij is zijn aanwezen , bestaan , aan brave ouders
verschuldigd ; het is in mgn aanwezen , in mijne te~
genwoordigheid , geschied.
AANWEZEND , deelw. Van aanwezen. Voor bestaande,
tegenwoordig- zijnde : toen dat gebeurde , was ik - nog
niet aanwezend , al de aanwezenden hebben het
.gehoord. Ook aanwezig , in dezelfde beteekenis.

AANWIJZEN ,^ b . w. , ik wees aan , heb aangewezen.
Iemand iets aanwyzen. Van hier aanuv jzer 9 aaanwijzing.
AANWINDEN , b. w. , ik wond aan , heb aangewonden.
Door winden nader brengen : me, moet het blok nog
wat. wanwinden.
AANWENNEN , b. en o. W. , ik won aan , heb aangewonnen. ' Bedrijv.: geld , kinderen aanwinnen. Onzijd.:
de dagen winnen zigtbaar aan, woxdon langer. Van
bier aanwinning , - ook aanwinst.
A N-WOEKEREN, b. w., ik woekerde oan, heb aanges ►o e-

4i
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.woekerei. Door • woekeren ver-kr*gen her heeft graoae
schatten aangewoekerd

,Â kNWO ! STELEN , o. SV. ik . wortelde aan , -ben aanga-%
wvorteld. Wortelen krijgen : de boom ie reeds aa#ge
worteld.
AAN WRIJVEN , b. w. , ik . wreef aan , heb aangewre-ven. ' Hetzelfde als aanvri►ven. Eigenlijk : de eene zaak
k,

-

tegen de andere aanwrijven. Figuurl. _: iemand. iefa
aanwr jven , met iets betichten.
A.ANWROETEN , o• w. , ik wroette aan, heb aangem*
wroet. Daar komt de mol weer aanwroeten.
AANV UIVEN, o. W. ik wrcifde aan , heb aan ewui d•
Daar kwamen zi] aan'zi'en , met den hoed zwangen.
AAIZAAIJEN , b. w. , ik zaaide aan , heb aangezaaid.
Zoo veel als be :aa jjerl : eenerf akker aanzaaien • . a
AAN ZA.(KEN , o. w. , ik zakte aan , ben aangeiakí.
Laat het touw wat aanzakken ; het eerre huis zakte
tegen het andere aan. Figuurl. zegt men, 'in den ge

nïeenen spreektrant, voor traag en langzaam naderen:
daar komt hij eindelijk aanzakken.

AA' ZANDEN , b. w. , ik zandde aan , heb aangezand.
De wegen aanzanden , met zand bestrooijen. Van bier
aanzancling.

AA.NZEGELEN , b. w. , ik zegelde aan , heb aangezegeld. Door middel van een zegel met iets anders verbinden.
AAlNZEGGEN , b. w. , ik zeide aan , heb aangezegd.Door woorden bekend maken : iemand iets aaazeggeiz;
den dood , de wacht aanzeggen. Van hier aanzegger,, aanzegging.

AANZEILEN , o. en b. w. , ik zeilde aan , ben ..en`leb
aangezeild. Onzijd., zeilend aannaderen : ,de vloot ku' m
aanzeilen. • Bedrijv. , onder het . zeilen part iets stoom:
zijn schip zeilde het onze aan , stiet "-otder Wi
, tegen het onze. Van hier , in der emeenera preek
int , gij zult daar aanzeilen , kwalijk tey pas kotter.
AANZETTEN , h. en o. w. , ik zettede ara;hben tien
aangezet. Bedrijv. , in eene eigenlijke b t el ani : g
,

moet den stoel wat meer tegen den muur a`rtn"zetten
iemand aanzetten, aan land , zetten. In , eene rnhnera
-

beteekenis , twee dingen met elkander verbi den
naaijen : i/ , maet er nog genen arm aarezétfen. ►a
ltam-

b

A A we

li

sompen t de lading ran een geschut tinzetten. Wet.

ten , scherp maken : een mes aanzetten. ; Aan porren :
jenu nd tot iets aanzetten. In eene figuurlijke beteeke mis, voor aanschrijven : ik heb eert gulden voor dat
boek aangezet. Iemand iets aanzetten , de bekostiging
iets
ets op iemands rekening stellen ; hl hee f't mi ' die
ziekte .aangezet , medeg ed eeld. Onzijd. asnet het hul
w.
hulpw.
de apis zet gen eenlik aan , wanneer zij niet
omgeroerd wordt. Van hier aanzetter , aanzetting.
AJN1IEN, .b. w. , onregelm. , ik zag aan , heb aange.
zien..
'
.
De oo ;e naar iets^ r,gten.
Iemand aanzien ; --ïv iendeljk , -- over den Scltóudei• , met verachting,
aanzien ; Lets met shele , `afgunstige, oogen aanzien.
In Bene ruimere beteekenis , voor dulden , verdragen : dat
kan- ik niet, langer aanzien. Aanmerken : ziet men de
url'e*Trdschap allen van de zide der natuur aan , dan
4 ..gig enz. Oordeelen : ik zag hein voor mijnen vriend
.aan.. , Uit de uiterlijke gedaante
bes l uit trekken
g een
S
,• min
,

kan het hem -wel aanzien , dat hij gezond en sterk
is. Medelijden met ietshebben : zage ik zone jeugd
niet aan , dan zoude hr^► mijne. gramschctp ondervin
den. Met achting , met hoogact ting aanzien , waartoe de
,

bijbelsche uitdrukking behoort den persoon aanzien,
d. i.. zich , door de achting jegens , en de betrekking tot
iemand., in zijne handelingen laten •bepalen. Schijnen:
het laat zich aanzien, dat enz. Van hier aanziener.
,AANZIEN ,. de onbepaalde wijs van het vorige werkw. , als
een zelfstandig naamw. gebruikt , o. In eene eigenlijke
beteeken s deze zaak is geen aanziens waardig.: Opzigt : ten aanzien zijner werkzaamheid. Uiterlijke gestalte , .. eigenlijk : het uiterlijke aanzien maakt geen er
geleerden uit; ih ken - hem van . aanzien. 'Tegenwnoord,ig e d ;:. trá zin aanzien ; in het aan'-sen v(4n d-en
oqZ. Figuurl.k. (le zaak heeft Tin een ganseh arrcl©,•
t , ,tien ., gekregen. .Aanzien , voor. gezag , act.icing ,
4"&
-„oan hen toegeschreven , die door eerzege deugd , of
vqa jgIeic , de oogen van anderen tot zicll trekken : in
rgrp - .c gUzien staan ; hij een man van groot aant , uólk, heeft hein in groot aanzien geplaatst.
A.A,, r^
K , bjjv. n.. en bijw.', aanzienl jker, aanzien.'s : .
ge n•, . wat verdient aangezien te worden, wat
aanzie heeft. Als bijv. n.: een aanzienlijk huis. In eetje
t

;

,

l.ui-

AAN-

ruirneV e be FP e ïis : luj •'ia één !aanzie lj ren ; e
aa;^.zierclijke vergadering ,. welke a-niet a,llèen}aalrijk- is
maar .00k uit aanzienlijke personen bestaat. ibdurl.: eén
aanzienlijk geschenk , van veel.- waarde; eet ` rta z t j
ambt , dat niet alleen eer aanbrengt , maar oc f woaordee
lig is ;4 een, aarizien1jke stuiver` 'geld -, .eene A aai erker t
. groote - bizitting:...Als bijw.i zijne -goedren w.ar. erix 4ôazienlij k vermeer derd : z J gaat aanr^ienl k..ge, Med ;
iemand ..aan ienl k bega&ven. Van hier aazie,i4 ►a
.heid.
A M .NZIGT , zie aangezigt.
4
AANZIJN , o. W. , ona ege n; , • ik cvat aart+, 6enTM,ieÂ
f.. eest

Hetzelfde als: aanu nze;►4z•

AANZITTEN ,.. o, : w. , ik zat aan , heb aangete,

Aaia

iets vast zitten.. Aan de tafel zitten : zj/ zaten: realo
-,

aan..

Schoon dit werkw. niet het hitlpw.. hebben - vervoégd
wordt' .en .. men zeer wel , zegt, wij hebben aangezetèn ,
aan de , tafel - gezeten komt .het echter ook met :het
hulpw:; zij/i'i vr, Vals :.. de gasten r zyn reeds aran eze-'
doch} ;daar ;.hier de tegen..
ten , can: Ze tafel'. gezeten
ï;

woordirge , ^en niet de. -verledene tijd plaats- heeft dit
zoó veeli zegt, Alsk,R de , gas itt nF werkelqk azn,
zoo is „ het t ' `duidelijk genoeg , dat het . verledene deel-w als
een bijvoegél. ó - naamw. gebezigd ,. en aangezeten eigenlijk. , voor aanzittende genomen wordt. D.C. gasten
zin reeds - u ngezeten is , . derhalve , zoo veel als ,.. de
gasten zin reeds aanzittende , d. i. zitten reeds aan.
AANZOEK , o. , , meerv. aan.zoek.en. Van het volgende
wérkw. aanzoeken. Verzoek , bede : men zal dit „ za -*
zoek zoo beleiden. VOND. Iemands aanzoek ondersteunen. • Dit woord wordt , somwijlen , ook als mannea

í

,

lijk gebezigd ; doch het onzijdige geslacht is bier het :ver-

kieslijkste.

AANZOEKEN , ' b. w. , onregelm. , ik zocht aan , heb
aangezocht. Verzoeken , bidden , met aanvoering der
gronden : iemand om eene zaak aanzoeken. . Dok h ij
Bij heeft m,
iemand om eene raak rzczjazoeken.
hij: x mij, om - een ambt aangezocht. Van hier aanzoe^kier, aainzoeking.
Bet .eenvoudige zoden, bij ULPrnLAs sokjan, - en
in het anSels. secan , beteekende oudtijds ook bid--.

len.

de,. -En i1 dezén zin gebruiken de Zwéden ans©kan.
.i ►ANZOETEN - b: en o. W. , ik zoette. aan, heb aange-

zoet. . Bedrljv. , zoet naken : -men mag die melk nog
.wel wat . aantoeien. Onzid. lig. : iet spel zoet aars,
;

-

is. ver}eidelijk
*A +TZUREN ., . b. sv. , ik zuurde aan , heb aangr zuurti.
Zuur- Win. ;:'l&et . brood-, door middel- ,van zut4rdeec ,
lZ'ZL+G ►•eXz
--

AAN 1WEL LEN a., w. z -.zwoi aantien.
aart eztwot:
g
len. In de hoogte zwellen , maar meestal figuuri., van
wateren : de vloed is merkeij/k aangezu ollen.
A NZWEI 1NLI N ,. Q w. ,` ik. zwom :aan, ben en hèb aangezwommen. Zwemmend naderen : w j zagen hen
-

czrc er mes .; zij hebben Sterk aangezwommen. Aan-.

spoelen::: a: het`. hout : is _hiel- aaengezwo moren..

AAP, m. , meerv. apen. Eigenlijk, een dier , dat , onder
$1k° ° ekende. r dwrea, b naarste aan den ' nensch komt.
Een - , crzgestnarte. of. langg. staarte aap. .14 heef
.dei . gezigt ;t cals een aap. Oneigenlijk : ` den aap in de
z7zzl7uw houden , (spreekw.) zijne loosheid verbergen ,
,

,

n aap uit de nauw laten. springen , • (Spreekw.) zijent aard tooneen. Ook - wordt zeker - werktuig ., Waarmede
men • eeneen omtrek:, verkleinen , of vargrooten kan , (in. de
wis= en teek.enkundé) een aap: genoöiid.' ' En in den gemeenza ien omgang , a heeft. dit woord - de - beteekenis van
eene som geids Bonen ., cha hij heeft Benen goeden
cap . gei'r fd ---- ih•_ heb den . aap al thuis ,het geld
reeds ..ontvangen'. _ . y .
WACHTER en ScUEBz..leiden het woord aap van het
oude aben , d . i. nabootsen , : af. Aap beteekent derhalve zoo veel , als nabootser der menschen. En men
behoeft de tulen dezer benaming niet ver te zoeken , de-•
wjl .er geen dier is , hetwelk nader komt aan de mensclhe:l jke gedaante , of de menschelijke verrigtingen meer nabootst. Domme en . belagebelijke .. navolgers van anderen
.,dragen ook dikwijls den naam van apen. Somtijds . wordt
zelfs - de lóffelijke poging van navolging naaping genoemd.De voortreffelijke schilder Titiaan droeg den naam van
,z.. aap oan zijnen tijd, omdat hij de natuur, volmaaktelijk navolgde. Ook vindt enen de. schilderkunst .ouder
de. a1beeIdin van Benen aap voorgesteld. Van -hie aap,

«e,ttij.
A -
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AAPJE , . o. , mecrv, aapjes. Het verkleinende woord van
aap. Ove pdragtel. zegt men hij maakt aapjes ; ._
dat zijn maar aapjes , zotte - kuren ; schoon anderen dit
tot liet lat. apinae , beuzelingen , brengen.
AAPSHANDS , voor aafschliands. Zie aafschi:
AAR , (ook er) uitgang van sommige zelfstandige naamwoor-den , als lasteraar , leeraar , snoever enz.
De naamwoorden , die in aar , of er , uitgaan , beteekenen eigenlijk iemand , die gewoon is , eene zaak te
verrigten , niet iemand , die eene zaak werkelijk verrigt.
Zoo is lasleraar , woekeraar enz. , iemand , die het
lasterels , woekeren , zich tot eene gewoonte gemaakt heeft.
Tww felaar is iemand , die gewoon is , aan alles te twijfelen. Wandelaar 1emard , die veel wandelt. Drinker
en speler beteekenen , eigenlijk , niet eenen dadelijk-, en
misschien tegen zijne gewoonte , drinkenden , of spelenden ; ' maar zulk eenen , die zijn vermaal: vindt in , en
zijne gewoonte maakt van te drinken - en te . spelen.
AAR , een water. , eene rivier. In deze en andere landen
worden verscheidene rivieren gevonden , welke dien. naam
gedragen hebben ; als de aar , in Zwitserland ; de. aar,
-

in rijnland, zijnde een watervliet, die tusschen Oudshoorn
en Aarlanderveen in dei rijn valt. Van hier .fl arlanderveen , Lang eraat , Koeleraar.
AAR , v. , meerv. aren. Het bovenste gedeelte der halmen,
waarin het graan zit : dan buigt de zwangere air het
hoofd op haren halm. VOND. Korenaar.
AAR, (voor ader) zie ader.

AARD , m. flatuur , inborst , eigenschap , neiging (oti'-»
lings ook afkomst , geslacht) ; van aarden , eene natuuarlijke gesteldheid hebben. Een mensch van eenen goeden , zachten aard ; het is de aard van dat volk;
;

naar den , aard der dieren ; de aard van } die bloemen k; dat zij niet lang kiloeen ; volgens den aard
der taal; liet heeft geenen aard , betaamt niet. Van
hier het verkleinende woord aardje , hetwelk men omtrent kinderen bezigt , in de gemeenzame spreekwijs : hij
heeft een aardje naar zin vaartje.
A.&RD , bij inkrimping en verzachting erd. Deze uitgang,
dienende, om den landaard, de gewoonte, of heerschende eigenschap van iemand aan te duiden, vindt zijnen
oorsprong en zijne kracht in het boven genoemde aard,
af-

AARD.

4?

iil{onist 'ifl)Orst. Spanjaard { 8pt njei•d ; ba,.. i a'dd
basterd ; dronkaard, dronkerd , enza -: Men vindt (fit
zelfde ook in andere talen , als in het frans. babillard ,
en in het engels. cl tullard.
A .RDA.0 TIG , bijv. n. , aardachtiger, aardac/L1ig81.
Van aarde. Hetgeen naar aarde zweernt , of eerre zélki;ré
maat van aardstof in zich bevat, en voor aarde te achten,
- of te houden is. dardaeliiige klei,
AARDAKER , m. i meerv. aardakers. Zekere , naar eersen
aker , of eikel , gelijkende vrucht , die onder het koren
Wast. Bier voor zegt men ook aardreis , aardnoot

;

.

AARDAPPEJ , m. , meerv. aardappels , aardappelen.
De naam van eene , naar eersen appel gelijkende vrucht,
die in de narde wast.
AARDBESC RIJV]ER, m. , meerv.. accrdbeschhr. ere. Iemand,. die Bene beschrijving van de aarde geef. ,x
AARDBESCHRIJVING v. , meerv. aardbeseltrfvingene
Eene beschrijving van de rijken staten , - landen -i steden,
<dorpen , zeeën , meren , rivieren en bergen des aardhol
deins ook een boek , hetwelk deze beschrijving . in zich
bevat:

AARDBEVING , v. , meerv. aardbevingen: Het beven der
aarde. Bij OTF IDUS erdliiba , bij NOTKEnus erdbiboth.
AARDBEZIE, v. , meerv. aardbeziën. Roode en witte
raardbezi n. De vrucht eener laag bij de aarde grocijen
de. plant. In den genieenzamen omgang zegt men , gewoonlijk , aardbei , aardbe fjen ; in Zeeland f
Van hier aardbezieplant.
AARDBODEM , m. - De ' oppervlakte van delf aardbol : ie,^
mand op' den aardbodem weipen.. Somwijlen ook voor
de gansche aarde , het aardrij :. de' staatsregeringen van
den aardbodem. HooFT.
AARDBOL , m. De wereld , welke wij bewonen , als een
'and , ligchaam beschouwd , vooral in den dichterl ken
schrijfstijl.
AARDE, (van aren , eergin , ploegen) , v. , meerv. rictrdz , hetwelk echter maar in- eenige gevallen gebruikelijk
is. Vruchtbare aarde, Wanneer het woord aarde als
,

-

een eslachtnaam gebruikt wordt, om meer dan eene sooit
vara , aarde uit te drukken, dan., kont het ook in het meerv.
voor: de kalkachtige aarden trekken de zuren uit de
lccckt. naar -- zich. De oppervlakte , des aardbols ; dewijl.
die
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die grootendeels uit aarde bestaat #. iets t'rzn cle aarde
ophefjeiz

0])

de aarde aal/en ; zich ter aarde bui-

gen ; een 4/4- ter aarde bestellei , plegtigljk

begraven;

iemand onder de aarde brengen'? (in gemeenzame ver-.

keering) begraven. De gansche aardbol, welken wij bewo
nen : de aarde beweegt zich, eens in gier en twintig
uien , om ILare as.

AARDEN, o. w. , £& aardde , heb geaard. Eigenlijk zoo
veel als aarde paiten , hetwelk men van nieuw gep1ante
boornen zegt, wanneer hunne wortels zich in de aarde
vasthechten , en daardoor wel tieren. Die boom aardt
daar «-'ei, begint daar wel te groeijen en bloeijen. En
dit overgebragt zijnde tot de menschen , zegt men hij kan
daar wel aarden, leeft, of woont daar, niet genoegen.
Hiertoe behoort ook aarden , voor cciie natuurlijke ge-.
steidheid hebben, of verkrijgen: hij aai-dl naar zijnen
der ; 7i1(?1 kun niet zeggen , naar wieri dit kind aardt.
AARDEN, ônverbuigb. bijv. n. Van aarde gemaakt: eerie
aarden kruik ;aarden kruiken.

AARDEWERK p. In de vestingbouw wordt het tegen metselwerk overgesteld , en heteekent den aanleg van aarden
wallen. Verder,- alle ketikengereedschappen , die van aarde
gemaakt zijn , als borden , pannen enz. , in tegenover-.
stelling van porselein: defsch aardewerk. Van hier aai'dewerkswinkel.

AARDGEWAS , o., mccrv. aarclgewasîen. Een gewas,
dat op , en in de aarde wast; in tcgenoverstelling van
boomgewas.

AARDHOOP, m., nieerv. ciardhoopen. Een hoop van aarde
A&RDIG , bijv. n., aardiger , aarcligst. Geschikt, geestig:
een aardig antwoord; aangenaam, bevallig: een aardt al
inensch , een actî'dig meisje. Het woord. aardig schijnt,

in deze betee1ciij, het meest gebruikt te worden omtrent
iets , hetwelk klein is. .ARISTOTELES beweerde reeds, dat
de schoon+ieid mde grootte des ligchaams bestaat,', en (lat
men jonge lieden,. die niet groot zijn , wel aardig en
w, maar niet schoon kan noemen. Ook van
levenlooze dingen: een aardig huis, een aardige tuin.
Van eenen zeldzamen, wonderlijken aard : gg zijt wel
:

aardig; dat is eene aardige 'raag; het is aatdig,
veroordeelt* mij, zonder mij gehoord te hebben.

Vn hier acsrdirheicl, aarciigljk.
D

AAfl-

e)

AARD.

AARDKLOOT , m. Het wereldrond , hetwelk wij bewonen,
in zoo ver het de gedaante van Benen kloot heeft. Ook
een ronde kloot , op welken de oppervlakte van onzen
aardbol afgeteekend is.
AARDMANNETJE, o., meerv. aardmannetjes. Eene soort
van dwergjes , cie zich , volgens de bijgeloovigheden onzer
voorvaderen , in de aarde , onder de huizen zouden ophouden. Men gebruikt het,. met verachting van een klein
kareltje sprekende.
AARD'►MEETKUNST , v. De kunst , of wetenschap-, om de
aarde , en alle zich op dezelve bevindende voorwerpen te
meten. Anders landmeetkunst. (Geometrie).
AARDMETER , in. , nleerv. aardmeters. Anders landmeter. iemand , die de boven genoemde wetenschap verstaat
en oefent.
AARDIYIUIS , (ook relmuis , veld/nuis) v. , meerv. aardmuizen. In . tegenoverstelling van huismuis. Om de gelijkende gedaante , wordt de aardaker ook aardmuis ge..
noemd.
AARDNOOT, v. , meerv. aardnoten. hetzelfde als aard.
,

aker.
AARDRIJK , o. Het rijk der aarde , d. if. de omvang en
geheele oppervlakte des aardbodems , en alles , wat op
denzelven gevonden wordt. In dezen zin komt aerdrich
reeds bij IsIDORUS , en erdriclh bij OTFRIDirs voor. De
oppervlakte der aarde : liet aardrijk scheurt van de
droogte. Van hier aardrjk.sbeschr jver , -aa "drgksbe-schrjving , aardrjkskunde , aardri kskundig.

AARDSCH , bijv. n. Tot de aarde behoorende : aardsche
goederen.

AARDSGEZIND, bijv. n. , aardsgezinder , aardsgezindst.
Gezind tot de aarde, of gehecht aan de aardsche dingen:
aard sger nde menschen. ln . tegenoverstelling van he-

melsgezind.
Het woord aards , in aardsgezind , staat in den tweeden naamval ; hetwelk blijkt uit de achtergevoegde': s , die,
oorspronkelijk , het ho ofd teeleen des tweeden naamvals
Belijnt geweest te zijn , zoo wel in vrouwelijke, als mannelijke en onzijdige naamwoorden. Zie nederd. spraakk. ,
D. I. S x5G. Van hier aardgezindheid.
AARDSLANG, y., meere. aardslangen. Veldslang, in
tegenoverstell ng van waterslang,
AARD,
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AARDSPIN , v. , meerv. aardspinnen. Eene soort van
spinnen , welke zich in drooge slooten , omgeploegde voren , en op planten ophoudt; . in onderscheiding van huismuur— en waterspinnen.
AARDVEIL , o. Zeker kruid , dat in en langs den grond
wast , ook hondsdraf genoemd. Het wordt tegen boomveil , of klimop , overgesteld.
AARDWORM , m. , meerv. aardwormen. Een worm, die
in de vette aarde zijn voedsel vindt , ook pier genoemd.
Het komt ook overdragtelijk voor , in de beteekenis van
een arm, ellendig mensch : hij is een regie aar•oiworm,.
AARS, m. , meerv. aarzen. Het. achterste deel des onder—
lijfs , of dat deel des dierlijken, en bijzonder menschelijken
ligchaams, waardoor de natuur zich van het overblijfsel
der verteerde spijzen ontlast ; ook alleen liet achterste
genoemd. Veelal wordt. dit woord verkeerdelijk met eerre
n voorop uitgesproken , en zelfs geschreven : naars.
HUYDECOPER beschouwt dit als Bene uitvinding van onze
oude blijspeldichters , die de gewoonte hadden , om nctrrn,
voor aren, nelleboog voor elleboog, neglantier, voor
eglantier, noom voor oom, naars voor aars te schrijven.
ADELUNG en anderen brengen dit woord tot het oude
ar, dat hoog, verheven beteekent, naardien dit deel des
menschelijken ligchaams eene aanmerkelijke verhevenheid
heeft. In het hoogd. is liet Arsch , in het angels. ears
in het engel. arse , in het deen. en zweed. ars.
AARTS , zoo veel als eerst. Sommige schrijven , in plaats
van aartsengel, aartspriester, enz. eerstengel, eerst
priester enz. Dan , de woorden , die, eer onze taal nog
tot genoegzame volheid gekomen was , uit andere talen
bij ons zijn overgenomen , kunnen gerekend worden , hun
burgerregt onder ons, verkregen te heiben. En zoo is het
zoet dit aarts , van het grieksche ápxi , ( naar de i aliaansehe uitspraak arei) dat bij alle noordsche volkeren , tegelijk met de christelijke godsdienst , in gebruik is gekonen. Zie JUNILIS, SIUNNER, W ,CHTER en anderen. Wij
verkiezen, derhalve, aartsengel, aartspriester enz. Het
woord wordt niet dan in zamenstelling gebezigd. Het
schikt zich echter, in goed nederduitsch , alleenkijk aan
het hoofd van zelfstandige , niet van bijvoegelijke naamwoorden. Bij VONDEL vinden wij aartshemelsch doch
buiten die plaats zal men niet ligt een voorbeeld aantref,

,

;

D
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fen.

A ART.
fen. BERNARDUS DE BOSCH schreef eens e daarze aarts-«
beaallie opgetooid , doch veranderde het , teregt.. in:
daar zfi beJJallig opgetooid.; Het beteekent , in alle talen, hef ooorna.amste in zij"ne 8001'[, en bij ons , in
eenen goeden en kwaden zin tevens, In eenen goeden
zin , om de waarde en voortreffelijkheid aan te duiden ,
I\OD1t het V001~ in de woorden.e aartsbiedom , aa.rtseregel, aartspriester , aar isoader enz. In eenen kwaden
zin , om het voornaamste ten aanzien van slechte eigenschappen aan te duiden, wordt het , in de dagelijksche
verkeering , -zeer gemeenzaam gebruikt in de (woorden:
aarisbedrieger , aartsboossoich.t , aarssdief, aart sgeb ;
aartsgierigaard , aarteluiichelaar , aartshoer; aar ts-«
better , aartslogenaar , aartsschelm , aartetoooeraar ,
aart swoeberaar. aarteewebger , enduizend anderen.
Doell van al deze zullen , in .het vervolg, slechts eenige
aangevoerd worden.
AARTSBISDOlVI, 0., meerv. aartsbisdommen, Het gees'teliike en wereldlijke gebied eens aartshisschops.
AARI'SBISSCH()ll ,m., meerv, aartsbisschoppen, De
eerste bisschop onder velen. Van hier aarlsbit~schoPl]e
l~;k.

AABTSDIEF, m.,
verkeering ,
maakt,

meerv. adrtsdieoen, In genleenzame
een hoofddief, .die van het stelen zijn werk
-

A.I.~RTSENGEL,

m.; meerv. aartsengelen, De voornaamste onder de engelen, NOTK.ERUS noemt de aartsengelen
nog Fur stpotin-, Metpotin (magtboden); en (lit "is een
bewijs, c1at, in dien tijd, bet gr. aroh.i nOb niet overgenolnen was,

A..t\.RTSH~-:RrrOG,

. '

m., meerv.' aartshertogen. De voorIn bet vrouwel, geslacht;aart8hertogin.

naamste hcrtog.
Van hier ac~rt8herto,{[lijlc.

AA.RTSHERrrOGDQ,rvr, 0., meerv, aartsh.ertoudomrnen,
Het aartshcrtoglijke gebied, en de aartshertoglijke waai'digheirl.
AARTSKETrrER, nl., meerv.. aartsbetters, De grootste
en voornaamste onder de ketters.
i\AR 1:5LOtlI~Nf.\AR, IT)., meerv, aarts, logenaars. Iemand,
die zijn .dagelijksch werk van liegen maakt,
A.t\R1 SPRIE:;il 'ER," Ul., meerv,: aartspriesters, De voornaamste, onder de pricsters,
1

1
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AA.RTSSC UELM , m. , meerv. aartsschelmen. Een schelm
bij uitstekendheid.
AARTSVADER , In. , meerv. aartsvaders. Eene benaming
van de stamvaders der- huisgezinnen , voor en kort na
,den zundvloed. De aartsvader Setli , cie aartsvader

AARTSVIJAND , m. , meerv. aartsvannen.

Doodvijand.

AARZELEN , o. w• , ik aarzelde , heb geaarzeld. Ei-

genlijk, terugdeinzen. Thans meestal gebruikelijk , in den
zin van in twijfel staan , tot geen besluit kunnen komen.
ALS , o. Spijs , voedsel , bijzonderlijk van de dieren). De
S vogelen zoeken het. aas Noor hunne jongen. Figuurlijk
men gaf dat aas van fidele hope. HooFT. Q.ok voor.
lokaas , of de spijs, waarmede men de dieren lokt. Over.'
dragtelijk gebruikt men het voor alles , wat begeerlijk in
het eerste voorkomen , maar schadelijk in zijne gevolgen
is. Zoo., wordt de verliefdheid aas • genoemd : die haar
genoegzaam te kennen gaven, dat zij het aas reedsing ezwolgen had. Iemand het aas voorleggen , middelen in het werk stellen , om hem te verleidewi. .W jders,
voor een dood ligchaam , kreng , als een aas voor de dieren : de raven zaten op het aas ; hij stonk , als een
aas. Overdragtel. ; van een slecht vrouwspersoon : zij is
een regt cas. Waartoe misschien ons , in den gemeenen spreektrant , gebruikelijk katccas behoort, als niet meer
waardig , . dan om van de katten gegeten te worden. Zoo
ook galgenaas , als niet meer waardig , dan om tot aas
der vogelen , aan de galg gehangen te worden.
Dit aas (oul. arst , are) staat , ten aanzien van zijne
afkomst, in de naauwste betrekking tot het frankd. ca
hóogd. as , van ezaan , essen , eten ; en liet komt overeen
met het latijnsche esus en esca , het arnmenische ha,
brood , en. het turksche as , spijs. . Van hier azen.
AAS , o. , meerv. azen. , Eigenlijk een. Van het lat. as ,.
:

-

assis , of het gr. ft' , met weglating der h (spiritus aspet).
Verder Jhet kleinste gewigt , dat zelfs bij goud gebruikt
wordt; poli voor het minste , geringste : ik hei er geen
aas (of aasje) afgenomen. Wijders een aas van liet
kaaarts .)el en op de dobbelsteenen, ruitenaas, schoppenaas enz.; twee azen werpen. Overdragtel., het wallon,^sehe na as, zoo veel als iemand van Beringen stam,. Van

hier liet spïeekwoord op de belastingen:
D3
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AAS , AAT,

AB, Aii, ADT, Acn

Vn (18 en heeft niet,
Deux (18 en geeft niet,
Trois èn quater moeten geven,

Daar cinq en &ix van moeten leve n ,

als zinspelende op de oogen van eenen dobbelsteèn , waarww

van een het laagste , en zes het hoogste getal is.
AASZAK, m. , meerv. aaszakken. Ook knapzak. Een

zak , waarin de reiziger zijne spijs steekt.
AAFL\4AAL , (verouderd) voor eetmaal, nu etmaal. De
tijd van vierentwintig uren. Van het oude aat , até,
sj)?ïs. Zie etmaal.
ABBERDAAN , zit. Zekere soort van gezouten visch.
ABDIJ, v , abc4jen. Een klooster , welks opperhoofd een
abt is ; wijders hetambt van eenen abt ; verder het ge
bied van zulk een klooster. en eindelijk de woning van
eenen abt.
ABDIS, v. abdissen. De opperste bestuurster eener vrouww
. welijke abdij. Lat. alibatissa.
ABE , (anders alphabet , abc, abece , a , b.) als
zelfstandig gebezigd, komt liet Onz. voor. De klemtoon
valt op de laatste lettergreep , abé. Het nedercliitsche
abé enz. Van hier abébank , abébord.
ABEEL , (abeelboom, ook popel, populier, genoemd),
in. , meerv abeelen. De bleeL'heicl van den abeel. L.
*

BA1:E.

Abeel schijnt eene verbastering van het oude alb , aip,
dat wit beteekende ; zijnde abeel ook eigenlijk de Witte
. populier.
A1111KOOS, voor den boom genomen , m., voor de vrucht,
rneerv. abrikozen. In het ital. is de naam dezer
vrucht abricocco ; en hieruit hebben,
de
Franschen ab,'icot , de Duitschen A'prikose , de Engel.
schen apricock , en wij abrikoos oul. abricoc , gemaakt.
ADT , i. , niecrv. abten. De opperste bestuurder vaii een
klooster , of eene abdij. Gelijk de abt, zoo de monniken, spreekw. Het is een syriesch woord , vader betee)eI]ende ; zijnde de abten als vaders der monniken aan te
merken.
M-11 , een tusschenwcrpsel , dat de natuurlijke uitdrukking
alle gemoedsbewegingen en levendige voorstellingen is.
Uct is derhalve, i. eigenlijk, de uitdrukking van smert,
n w cI, volgens al hare trappen çn veranderingen: ach,

-waarschijnlijk

,
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ik ongelukkige ! In dezen zin wordt ach ook als zelfstandig gebruikt : rn p ach isf uwe vreugd. a. Vari
angst. ach , hoe klopt mij liet hart . 3. Van vrees:
ach , wat zal dit voorteeken beduiden ! 4. ,Van schrik:

ach , min bloed stolt in de aderen ! 5. Vang misnoegdheid : ach , wij behoeven uwe hulp niet ! 6. Van medelijden : ach, dat die brave man gestorven i,r ! 7. Van
weemoed, kommer : ach , lief kind ! Jctlirt wordt gelikkiger , dan gij. Vooral ,_ van teedere weemoedigheid ,
dewijl niemand met zijn ach ! en o ! verkwistender is , dan
de verliefde : ach , zult gij het dan nimmer gelooven ,

hoe teederljk ik u beminne ! 8. Van klagt : ach , wat
ben ik mo ede .! g. Van verlangen : ach , wilde de hemel , dat ik nog eens in mijn vaderland terugkeerde ! lo. Van goedkeuring , welgevallen : ach , dat is
schoon ! t i. Van verwondering : ach , welk een 'oortrejfeljk mensch is hij ! i. Eindelijk wordt dit woord-

ie ook bij minder sterke aandoeningen en gewaarwordingen
gebruikt , om aan te duiden , dat het hart daaraan echter
zijn aandeel heeft: ik heb u veel te zeggen, ach ! zeer.
veel !

Dit ach is een zeer oud tusschenwerpsel , dat zijne geboorte, naar allen schijn , aan de natuur zelve verschuldigd is, als zijnde het geluid, dat de, van eene beangstigde borst uitgestooten , adem veroorzaakt ; en daarom is
i
het zich ook, even als dit , onder alle hemelstreken, en in
alle talen , gelijk. De Hebreen zuchten ri m en r1 i"t14, de
Grieken á , d , en out
zen ah.

,

ci

de Latijnen-aha, ah, de Per-

ACHT ; talwoord. Een - getal tussehen de zeven en de negen , hetwelk als bijvoegel. en als zelfst. in gebruik is. Als
bijvoegel. naamw. is het in alle naamvallen en geslachten
onveranderlijk : acht mannen , acht maanden , acht
huizen. Heden over acht dagen , of, gelijk in de
gemeenzame verkeering : heden acht dagen. Somwijlen
wordt .het , even als alle andere telwoorden , buiten betrekking op een zelfst. naamw. gebezigd ; in welk geval
liet als een bijw. voorkomt: tweemaal acht is zestien ;
achtmaal acht is vier en zestig; acht en twintig,
acht en veertig, de acht en, twintigste, de acht en
veertigste

, niet zatnengevoegd achtenveertig enz., jnaar
1) i

Wei

ACHT.
wel als zf;lfst. naam«. ,- een achtentivintigr .; zoo ook
a c /t Ée/Iti vintí , er , achtenveertiger enz. , voor iemand
vajl acht ecl twintig , of acht en veertig jaren. Als zelf t.
n aamw. is acht vrouwel. , meerv. achten : eene romein`sche acht ; de acht van ruiten , in het kaartspel:
ik heb vier aehíen. - Het meerv. achten wordt ook bi
;

persoonlijke voornaamwoorden in het meerv. gebezigd:
<Wij waren met oizs achten. Zoo ook in de spreekwijzen : na achten , voor achten , d. i. nza , --- voor' acht

uren ; ik sneed den koek in achten , in acht deden;
stukken van achten , zekere spaansche munt. Van hier
zclitderlei , achtdik , aehtdubbel , achtendeel, - het
achtste gedeelte van zekere plaat ; achthalf, aclithalve ,

zeven 'en een half; achthoek, achthoekig, slat acht hoeken heeft ; achtjarig , achtkant , dat acht kanten heeft;
achtste , bijv. naamw. , achttien , talw. , achttiende,
bijv. naamw.
ACHT , -v.Dit
• woord , >dat - alleen • in, het: enkelvol tige
ge;tfli , en g ootstendeels -zonder lidwoord , gebezigd. wordt,
heeft velerlei beteekeiiissen. Vooreerst, oppinerkzaamheid ,
toezigt ; acht hebben , geven , slaan , nemen op iets.
Geef' fvel acht , let wel op ; neemt tinne koorden wel

in acht; i •" heb er geene acht opgeslagen. Wijders

zorg , aanwending der opmerkzaamheid , zoo wel om een
goed te bewaren , als om een kwaad te vermijden : eene
zaak • in acht nemen , zorgvuldiglijk voor schade bewai'en ; hij neemt zich in het geheel niet in acht , is

zeer onvoorzigti, in zijn gedrag; ook draagt geerne be-hoort jke zorg voor zijne gezondheid. Zich wooi• iemand
in acht nemen , zich voor hem wachten , op zijne hoccd e
zijn. Verder acht', voor achting. Van , hier achtbaar , achtbaarheid.

ACHTELOOS , bijv. n. , achteloozer, achteloost. Van
acht , toeziet , opmerkzaamheid. Onachtzaam , zonder
aandacht , hetzelfde als roekeloos. Van hier achtelooshelcl.

ACHTEN , b. w. , ik achtte , heb ,geacht. Opmerkzaam
zijn ik acht op uwe woorden niet. Mecnen', gevoelen , van oordeel zijn : iets voor schade ,
gewonnen. ` Schatachteen .; ik acht het spel reedss ecvonnen.
ten, riet bepaling der waarde daarvoor houden : hoog,
geringaclitcrz

ik acht h.cni , om zijne geleerdheid
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p, i cl. Voor gewigtig houden , . en . zich daar laar . gedraen : het kost my wei viel geld , mccar dat acht ik
Wiet.
AC %ITENDEEL , zie acht, talw.
ACUTENTWI]NTIG, =zie ,acht, talw
ACHTER , vodrz:., het .. tegengestelde . van voor. Achter

de deur stat ' ' .; }de paarden achter den wagen spara
'en ; ik ben er` •al achter , ik heb het al ontdekt;- liiq
is er niet achter , hik begrijpt , -of verstaat. het niet;
achter het ` net visschen , vergeefsche pogingen doén
achter den rug , in het afwezen: - Ik kwam achter (na)
hein. Achter is raat werd , oul. , gebezigd voor langs
de. straat. Ytwéa aéhter lande Was , bij M. . STOKE,
o,nu-'andelen door het land.
d

Dit voorzetsel wordt met woorden van allerlei aard zanlengevoegd ; en . deze zullen hierna , op hunne plaats, voor.
korven. Met werkwoorden zamengesteld , is het scheid-baar, of onscheidbaar , .b. v. achterhalen , ik achterhaalde enz. onscheidbaar ; achterstellen, ik stelde achter enz.

scheidbaar.. Ook wordt dit achter als een bijw.

gebezigd , b. v. : ik woon achter. Voor ten achter,
van achter , gebrt ikt n :en thans , doorgaans , ten nc;hieren , van achteren. Van hier achteraan , achteraf
AC lTERBAKS , bijw. , beteekenende heimelijk. TEN KA.
TE leidt dit bijw. van bak , in den zin van rug , af ; zoo
dat achterbaks , volgens hein , zoo veel ,is , als achter
den rug ; erg hiermede stemt ogk B. HUI, DEC: overeen.
AC .TERBLIJVEN , 0. W. , ik bleef achter , ben achtergebleven. Achteraan komen , vertoeven , niet weerkomen.
AC UTE RBOUT , m. , meerv. achterbouteri.1- De achterbout van een schaap.

ACHTERDEEL , o. , _ . meerv. achterde elen. , Ilet achterste
gedeelte van iets. Ook hetzelfde, als het thans gebrtiikelijke nadeel. Doch in dezen zin is .liet reeds eenigzins
verouderd:
Gq poogt , door onzen val , aan 't klimmen te geraken,
En , tot áns achterdeel, u zelven groot te maken.

J. DE DECKER.
Voor dit achterdeel bezigde men , oul. , ook interdeel.
ACHTERDENKEN, de onbepaalde wijs van het verouderde
werkw. achterdenken, als een zelfsi. naamw. gebezigd
o. zorg voor het toekomstige. Hij heeft in het geheet
D5
geen

A cmt•
dezikt niet c p het achterste , z ôrgt
et, , voor het volgende. Ook vermoeden , achterdocht
eindelijk k7eeg ik achterdenken. Van hier achterdenkig , voor achterdochtig..
ACHTERDEUR , v. , meerv. achterdeuren. Overdragt. ,
voor uitviugt : hij houdt dltjc eerre achterdeur open.
ACHTERDOG FIT , v. Een 'ongunstig , op geene zekerheid
Trustend gevoelen van iemands gezindheden. — Argwaan,
kwaad vermoeden : :achterdocht omtrent iemand hebgeen ach€erden era ,

j

ben , verwekken ; zin goed voorkomen benam mj► alle
achterdocht. Van hier achterdochtig.

ACHTEREBBE , v. Het laatste der ebbe.
ACHTEREEN , byw. Na elkander : drièmaal achtereen.
Achtervolgens , zonder ophouden , -onafgebroken : h j
dronk twee pinten achtereen uit.

ACHTEREERGISTEREN , bijw.. - Om den dag aan te dui .
den , die onmiddellijk voor dien van eergisteren geweest
is , =-- voor vier dagen. Thans zegt men overeergiateren , en gewoonlijkst vooreergisteren.

ACHTEREINDE o. , meerv. achtereinden. liet achtereinde van een schip.

ACHTEREN , ten achteren , ook ten achter , bijw. : ten
achteren gaan , in schuld geraken ; ten achteren zijn,
in schuld steken ; in zijn werk ten achteren z jn , het
werk niet afgedaan hebben. Van hier van achteren , ook
van achter; zij vielen den mand van achtergn aan.
Naar achteren , ook naar achter : schuif wat naar
achteren,

ACHTERERVE , m. , wanneer van Benen man , en vr. , wan-neer van eene vrouw gesproken wordt ; meerv. achter¢
erven. Van achter en erve, erfgenaam.
Soo hebben ey verdient met Jacobs achtererven.

HUYGENS.
ACHTERGANG , m. , meerv. achtergangen. Het achterste gedeelte van eene gang. Voor het gaan : I-et Jaar
gaat altijd denzegden gang. Ook wordt het voor
buikloop gebezigd.
ACITITE!IG. i BOUW , o. , meerv. achtergebouwen. Een
gebouw dat aan een ander gebouw, van achteren, aangebouwd is. Ook het achterste gedeelte van een gebouw.
ACHTERGEVEL, rn. , meerv. achtergevels.
ACHTERGRACHT, v., rneerv. acliiergrachten.
ACH.
!
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ACHTERGROND , tn. , meere. aclitergrorzdèn• De ah
tergrond Pan een schilderstuk ; cle achtergrond van
liet tooneel.

ACHTERHAAR , o. , meere. achterharen.
ACHTRRHALEN , be w. , ik achterhaalde , heb achterhaald. Inhalen , onderhalen s hoe ,,hard hij loope , ik
zal hein wel achterhalen. Ontdekken , betrappen :
-zullen wel achterhaald u-'orden. Vèrstrikken : ienicxizd
in zijne rede achterhalen. Van hier achterhaling.
ACHTERHALS , m. , meerv. achterhnlzerc. Nek.
ACHTERHOEDE v. De achtertogt van een leger : in de
achterhoede vallen.
ACHTERHOOFD , o. , meerv. achterhoofden.
, CHTERHOUDEN , b. w. ik hield achter , (van het oude
holden) heb achtergehouden. Terug houden : gom* hebt,
mijnen loon achtergehouden. Verbergen: iets voor
iemand achterhouden. Van hier het deelw. achterhorr...dencl, aehterhoucdender• , achterhoudenclst ; geheim
ongenegen , om iets te openbaren; achtei^houddend leid ,
-

achterhouding.

ACHTERHUIS , o. , meerv. achterhuizen. Een huis , dat
achter aan een ander huis aangebouwd is ; ook het achterste gedeelte van een huis.
ACHTERJAAR , o. , meerv. achterjctr•en. Najaar.
ACHTERKAMER , V . meere. achterkamers.
ACHTERKASTEEL , o. , meerv. achterkasteelen. Het
achterkasteel van een schip. Ook wordt het , in den
genieenen spreektrant , voor ` de billen , het achterste,
gebruikt : ik viel op min achterkasteel.
ACHTERKELDER , m. , meerv. achterkelders.
ACHTERKEUKEN , v. , meerv. achterkeukens.
ACHTERKLAP , zie achterklappen.
ACHTERKLAPPEN, o. w. , van klappen , d. i. snappen,
praten : ik achterklapte , heb achter•klc4pt. • Achter
iemands rug kwaad van hem spreken , den goeden naam
eens afwezenden chendén , heimelijk lasteren : van iemand
achterklappen. De BIJBELVERTALERS gebruikten ook

iemand achterklappen : die zijnen naasten achterklapt. Van hier achterklap , achterklapper.
ACHTERKOUSIG, bijv. n., ac/iter•kousiger,, achterkousiget. In den gerneenen slpreektraiit gebruikelijk, in den
zin van aehLeidochti : z is altoos evers achterkousrg.
Naar

6i
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Naar mijn inzien , is kousig veibasterci , voor •ou f i ' , of
k oz ig , van kouten , of komen , beteekenende spreken ,
waarvan zamenkouten , zarnenspreken , lief kozen , vvic:ndelijk toespreken. Dit zoo zijnde , zoude achterkousig ,
eigenlijk , niet achterdochtig, maar lieimeljk kwaad
sprekend beteekenen. En in dit gevoelen word ik versterkt door J. G. SCt3ERZHUS , die, in zijn Glos. Gerin.
:wed. aepi het werkw. ajterkosen , d. i. aclzterkozen ,
in den zin van calumniari ,. lasaeren , opgeeft. Zie verder kozen , kouten.
ACHTERLAND , o. , meerv. achterlanden.
ACHTERLAP , m. , meerv. achterlappen. Bij de schoen.makers gebruikelijk : een paar -achterlappen.
ACHTERLAST, m. , meere. achterlasten. De achterlast van.. een schip ; in tegenoverstelling van den last,
die voor in het schip geplaatst is. Van hier achter/as.tig : het.. schip- is achterla ,9tig, heeft , van achteren,
,

.

te . veel last in. Ook _voor denk aandrang der, natciur tot
ontlasting van. , het nutteloos overschot der verteerde spijs;
zonder meerv. : achterlast hebben , krijgen.
ACHTERLATEN , b. w. ,. ik liet, achter , heb achtergelaten. INiet met zich voeren : ik ging op reis , en liet
?mijne papieren achter. Bij den dood nalaten : min

vriend is gestorven , en , heeft groete schatten achter•gelaten.
A( HTERLIGGËN , o. w. ik lag achter , heb achtergelegen. Eigeilijk , achteraan liggen , i z tegenoverstelling
van voor- , of vooraan liggen : ik gal maar achterliggen.
Overdragt. , minder vermogen , , van , minder waarde zijn:
ik lieg altoos bi hein achter.
ACh TEERLIJF , o. , meerv. achterbeen.
ACHTERLIJK , bijv. n. , achterlijker , achterlijkst. Achteraan komend : hoezeer ik hen aanmoedigde , oen wat
harder te gaan , eenigen bleven nogtccns achterlijk.
Niet genoegzaam vorderend : hij is altijd achterlik in
het leeren get'eest. Van Lier, achterf jklieid.

ACHTERMIDDAG , urn. , meere. achter- nicicla en. Ook
achternoen .; doch dit is reeds eenigzius verouderd. Namiddag.
AC!:1TERNA , bijw. Achteraan : lid loopt haar telkens
achterna. Achtera gaan , bespieden: ik ging leem
achUina. Ook a0p: eer, bi g= van t—d , voor nadc °h n
ei",,

Gi
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eindelijk: om dezelfde Zaak, om weiL'e men u thans
laakt, zult gij achterna geprezen worden.
ACHTERINEEF , m. , meerv. achternec'en.
AC, ITERNICHT
, méërv. achternichten.
ACHTERNOEN, zie achtermiddag.
ACHTEROM, bijw. : ik ging achter de kerk om. Iets
achterom halen , sluiken , smokkelen.

ACHTERONDER, zelfstandig gebruikt, voor het achterste
gedeelte van een schip , onder het dek. In het achteronder zitten.

ACI1TEROP , hijw..: hij sprong achterop het paard.
ACHTEROVER , bqw. : hij viel achterover.

ACHTERPAAL , 'm* .> meerv. achterpalen. Aan den achtelai staan , liggen ; naar den achterpaal .slaan
enz. , zijn spreekwijzen, in het kolfspel gebruikelijk.
ACHTERPAD , o., meerv. achterpaden.
ÂCHTEBPAD , o., meerv. achterpanden. Het ruggestuk
van een kleed.
ACIITERPLEIN , :•, meerv. achterpleinen.
ACHTERPOORT', v. , • nieerv. achterpoorten. Ook, in
den gerneenzamen spreektrant , voor het achterste, de billen: hij viel op zijne achterpoort..
ACHTERPOOTni.,meerv.achterpooten.
ACHTERRAD, o., meerv. achterraderen.
ACHTEBBIE'I , in., meerv. achterriemen. Staartriem.

ACHTEIRRUGGE , verouderd; thans zegt men ruggesteun.
ACHTERSCHIP, o. , nieerv. achterschepen... Voor het
achterste schip , öf dat achter ligt: de bevelhebber deed
sein aan het achterschip , om op te zeilen. Het achterste gedeelte van een schip, zonder meerv.: á- stond
op het achtei'scliip.
ACF1TERSKI]Ni) , o. ; het meerv. . achterskinderen is meet
.

alleen. in gebruik , voor neven en nichten van het tweede
lid.
ACHTERSTAL, m., meerv. achtertallen. Een stal, dat
achter een ander stal gebouwd is... Ook het achterste gedeel te van eenen. stal.
ACHTERSTAL, (hij KILIAAN , .aclzterstel) m.; wordt op
dezelfde wijze verbogen, als het voorgaande, maar verschift daarvan veel ,'in beteekenis. Onbetaalde rente, achterstallige sclrnld :zij eischen al den achterstal. HOOFT.
Van bier achterstallig, dat nog niet betaald is: achter,

stailige reiiten.
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:ACHTERSTE , bijv. n. , zijnde de overtreffende trap , welke
alleen nog in gebruik is. De achterste (de laatste) man
in het gelid , in tegenoverstelling van den voorsten.
Dat dit achterste een overeffende trap is , blijkt duide--

lijk genoeg uit den uitgang st , ste ;, maar welke nu de
stellende en vergelijkende trappenhiervan zijn, of geweest

zijn , is niet zoo klaar. Uit, de uiterlijke gedaante van het
woord achter zoude men kunnen opmaken , dat dit de
vergelijkende trap zij , als uitgaande op er ; doch het tegendeel hiervan blijkt daaruit , dat dit er in andere bijwoorden , bi den overtreffenden trap wegvalt , als schoon,

sehooner , schoonst , groot , gr ooter, grootst enz. ,
terwijl het in het woord achterste blijft. Of achter, als

bijvoegelijk , zonder eenen vergelijkenden trap , bij ons
in gebruik geweest zg, (even als kanter, bij de Duitschen,
nog gebezigd wordt) kan ik niet bepalen. Liefst zoude
ik het daarvoor houden , dat van het bijwoord achter y
met toevoeging van st , een bijvoegel. naamw. , alleen met
den overtreffenden trap , gevormd is ; even als van de
bijwoorden onder , voor , boven , beneden , de onderste , de voorste, de bovenste, de benedenste.
Van dit b* voegel. achterste is het zelfstandige 'naamwo
achterste gemaakt, van biet achterste , meerv. achtersten. De aars , de billen : , iemand aqn achterste
..

. toekeeren.

ACHTERSTELLEN , b, w. , ik stelde achter , heb achtergesteld. Achteraan stellen : de ruiterij achter het
voetvolk stellen. Minder achten : hq heeft zijn eigen
belang altijd achter dat van het vaderland gesteld.
Van hier achterstellirng.
ACHTERSTEVEN, (bij * KILIAAw achtersteèe) m. ; het
meerv. achterste vens i s mij niet voorgekomen ; en daarvoor, meen ik , zal men altoos achtersteven gebruikt
vinden , als zijnde het, meerv. van achterstee , zonder
n , gelijk KIL. heeft. De achtersteven van een schip . van
.ween hoogen achtersteven. VoND. Zie steven.
:HTERS TRAAT , V. , meerv. achterstraten.
^HTERSTUK, o. , meere. ` cichterstukken. Het achterste
stuk dan eenig ding.
-HTERTAAL , (verouderd) hetzelfde als achterklap.
-HTEfTOGT , rn. Hetzelfde als achterhoede.: -Laat
mij den aehterrtogt bevolen. VOND.

ACH-.
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ACHTERUIT , bijw. Achterwaarts , terug ; achteruit gaan a
achteruit leeren , achteruit loopen enz.
Dit achteruit wordt ook , in den dagelijjkschen spreektrant , als zelfstandig gebezigd , voor eene plèats achter
een huis , of voor eenen uitgang , in het onz. geslacht:
dat huis heeft een achteruit.
ACHTERVLAG , v. , jneerv. achtervlaggen. De vlag , die
op liet .-.achterste gedeelte' van het schip gesteld is.
ACHTERVOEGEN , b. w. , ik voegde achter , heb ac7.
,tergevoegd. Achterplaatsen , achterzetten : het eene ach.
ter liet andere voegen ; ik zal er nog iets achtervoegen.
ACHTERVOLGEN , b. w• , ik achtervolgde , heb achter-=
volgo. Vervolgen : den v and achtervolgen. Opvolgen , nakomen: hij heeft liet bevel zijns meesters ach.

tervolgd. Voortzetten : men moet het begonnen werk
achtervolgen.
.Achtervolgen , voor achteraan komen : ik volg achter,
hem , wordt beter van elkander gescheiden geschreven ,.
achter volgen , dewijl achter hier , eigenlijk, voor het
bijw. achteraan , achterna , genomen wordt. Vans hier
achtervolging.
ACHTERVOLGENS , voorz. en bijw. Voort.: achtervotgens (volgens , naar) de wetten van het land. Bijw.:
ik heb de tien eerste hoofddeelen van het boek achtervoigens (het eene na het andere) gelezen.
ACHTERWAARTS , bijw . Terug : achterwaarts zien s
achterwaarts gaan , acltter^vaarts drjven , achterwaarts leeren.
ACHTERWAREN , b. w. , thans buiten gebruik; oulings
beteekende het verzorgen , oppassen. Ten tijde van Ki-

men , in Braband , de kraamvrouw achterwaren ; en achtercvaarster was zulk eene , die bid ons
kraambewaarster heet.
ACHTERWEG , m. , meerv. achterwegen.
ACHTERWEGE , bijw. , oul. zoo veel als op den veg ; want
.achter komt bij M. STOKE ook in den zin van op en
in , voor. Achterwege b4/ven , niet voortgaan ; en overdragtelijk , niet voltooid worden : die aanslag bleef
1 te vege. Achterwege houden, terughouden, niet
voor den dag brengen.
A ti WUFR WEZEN , o., Hetzelfde als achterstal.
__
LIAAN zeide

-
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AC ITERWIEL , o. , meerV. achterwielen. De achterwielen van eenen wagen.

ACHTERWINKEL , m► . , meerv, achterwinkels. Van swinkel , voor de plaats , of dat gedeelte van een huis , waar
iets te koop. gesteld is. Een winkel , die achter eenen
anderen geplaatst is. Ook het achterste gedeelte van eeraeni
winkel. Dan , daar winkel eigenlijk hetzelfde met hoek
is , zoo . komt achterwinkel ook in den zin van achterhoek, sluiphoek ,' voor:
,

Vol achterwinklen en verborgene vertrekken,

zegt HooFT van het menschelijke hart.
ACLITERZEIL , - o. , nleerv. achierzezlen.
ACHTER ZOLDER , in. , uneei v. ,. achterzolders.
-AC EITIIALF , zie acht.
ACHTHOEK zie acht.
.ACHTJAIIIG , zie acht.
ACHTMAAL , zie reaal.
ACHTIG , een , uitgang van zelfst. en bijvoegel. naaYnwoor.
den , dienende , om aan te duiden , dat de zaak als zQo-danig geacht , of.. daarvoor gehouden n, oet worden. Van
ac/iten , houden , meenen. Zwaríach tig , witachti„, ,
glasachtig, steenachtig, aarclrcchtig, kleiaclttig enz.
. is , derhalve., hetgeen voor zwart , wit , glas , steen,
aarde , of klei , te houden is ; dat zoo veel van zwart,
wit enz. heeft, dat het daarvoor mag gehouden worden.
Op dezen grond zoude de ;aanmerking van B. HuY.D.FECOP R schijnen door te gaan , namelijk , dat waarachtig
iets is , hetwelk waar sch ynt te wezen. Telaar waarachtig is , eigenlijk , voor waarha, tig, gelijk e Duitschezi
ook wahrhaftig zeggen en schrijven , van halen , heb
ben .; beteekénende waarhaftig dan , .zoo veel als liet
ware hebbende , gelijk deelachtig , voor dee'lhaftig , deel
hebbende, woonachtig, voor woonhaftig, woon hebbende. Dat waaraclhtig , deelachtig, woonachtig , voor
waarizaftig , deelha ftig enz. , gebezigd wordt , blijkt
ook daaruit , dat , in deze , gelijk in alle andere woof Zen,,
ht f t ig uitgaan , als manhaftig , naa,nliaftig .,
ernsthaftig enz. , de hooge toon op de tweede letter-

die in

greep komt; terwijl in die woorden ,' welke oorspronkelijk den uitgang achtig h eblen, als zwartachtig eniz. ,
de nadruk op de eerste lettergreep valt.
ACJITING.. v. Van achten. Het gevoel en de erketV_in,g'
van.
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vin iemands Waarde en verdiensten : veel achting 'oor
iemand hebben , waarvoor men oudtijds zeide in ac/
tinge nemen ; mijne achting voor hem kent geene
grenzen. Aanzien : in. achting staan s hij ier bij nie-^
mand in achting. Oulings werd achting ook voor
c►cht , in den zin van een regterjijk vonnis, gebezigd. Van
hier adhtingcvaardig.
ACHTKANT, zie acht.
ACHTSTE , o. meere. achtsten. Hetzelfde als ac7itencdeel:
een achtste boter, enz. ,Eert achtste in de toon.
kunst, eene noot met een' staart , — in de loterij , een
achtste gedeelte van een lot.
ACHTTIEN , zie acht.
ACHTZAAM , bijv. na o achtzamner , ctchitzaamst„ Van
acht , in de beteekenis van zorg en oplettendheid en
den uitgang zaam van zamen tezamen , d. i. veebon-'
den , waarvan het denkbeeld van gelijkheid , of overeen-^
komst , schijnt afgeleid te zijn. AcA tzaam is derhalve zoo
veel , als hetgeen tot achten, acht genen , opletten,
hoort , en daarmede overeenkomt. lig is een acht-a
zaam ; zorgvuldig en oplettend s ntan. Van hier acht--"
-

zccnrnheid.

ADDER , v. 9 nneerv. adders. Hq kuoee,4t eene order ,
die hem 't hart haast af zal steken. VOND,
ADDERBEET , m. , nneerv. adderbeten. De beet van eene

adder.
A_DDERGEBE.OEDSEL , meerv. cidclergebroedsels. Ook
adderengebroedsel. Een broedsel van adders. Met verachting van iemand gesproken . gij addergebroedsel of
adderengebr-oedsel.
ADDERSPOG , o. Overdragtel. zegt men van eenen helee-'
digenden , hatelijken schrijver , dat hij zijne pen in aclderspog gedoopt heeft,
ADDERTONG, v., meerv. addertongen. De tong van eene
adder. Figuurlijk wordt eenen stekelachtigen , beleedigenden redenaar eene addertong toegeschreven. Ook daagt
zeker kruid den naam van addertong.
ADEL , m. In tegenoverstelling van den burgerlijken stand t
hij is van adel;. uit den roornschen adel gesproten.
VOND . Figuurlijk , voor waarde- en verhevenheid van geest
de adel der ziel is meer waardig; dan alle adel des
geslaehts. Ook voor personen., die de acdellgke waardig--

eid
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Ain*
heid be ittcn, .-~ eclelen : de ;; ar sche'adélwizs /renood gd•
on s adel heeft veel overeenkomst met het potli. adall,
„,

heteekenende voornaam , voortreffelijk.
ADELAAR , (of adeler , ook. arend) = m. , meerv. adelaars
eil adelaren. De grootste én sterkte onder de roofvogels,
die Bene snelle vlu gt heeft , en zich hooger dan alle andere
vogelen in de lucht verheft ; waarom hij reeds in de oud-ste tijden den naam van koning der vogelen droeg. Oud
geworden zijnde , plukt hij zijne vetleren uit , en bekomt
nieuwe vederen , waardoor hij als verjongd wordt ; eene
bijzonderheid , van welke reeds de oudste oostersche dichters gebruik gemaakt hebben. Zie arend.
.r leiaar is zarnenbesteld uit adel , voor edel
en
aar, bij WACHTER. ar , ar•n, bij SCHERZ. ar, are, zijnde, de algenieene benaming van groote roofvogelen, en bijzonderlijk die der arenden ; zoodat adelaar dan zoo veel
is , als edele roofvogel , edele arend; dewijl hij de edele,
de voornaamste , de koning onder de roofvogelen is.
ADELBOIIST , m. , meervv. adelborsten. Bij KILIAAW , een
edel , voornaam krijgsman. Thans alleen gebruikelijk in
,

den zin van iemand , die iets meer , dan gemeen soldaat

is. Schoon borst vrouwel. is , kan adelborst echter niet
anders dan mannel. wezen , volgens den , regel , dat de
naamwoorden , die als eigene benamingen van mannen aangemerkt worden , mannel. zijn-, schoon zij ook , op zich
zelve , tot een ander geslacht behooren.
ADELDOM , rn. Met al den adeldom. VoND. Somtijds
zegt men ook edeldom : pin , die den edeldom bijna

s,h jnt ingeschapen. DE DECK.
ADELEN , b. w. , ik adelde , heb geadeld. Eigenlijk,
adellijke waardigheid , adellijke voorregten mededeelen.
Zich- aten adelen ; door den keizer geadeld worden.
Figuurlijk , boven anderen verheffen , ten aanzien van inwendige waarde : de deugd adelt den nederigsten stand.
ADELLIJK , bijv. n. en bijes. , adelijker, adellJkst. Als
bijv. naanlw. , met den adeldom bekleed : eene adelljke
geboorte ; uit adellak bloed gesproten. Figuurlijk,
naar den aard des waren adels , dapper , grootmoedig,
voortreffelijk ; eene adell jke daad. In deze figuurlijke
beteekenis , zegt ADELUNG, begint dit woord te verouderen vermoedelijk , omdat . de zaak zelve bij den hedendaagsehen adel niet veel meer plaats heeft.
ADEL

AD '

GT

, DELSTAND , m• Adellijke waardigheid iemand tot den
adelstand verheffe n ,

ADEM , (ook asem) m, De lucht welke men ; door middel der longen , in zich trekt , en weder van zich stoot.
Ook voor dit intrekken en nitstooten der lucht zelf.
ddem halen , scheppen ; naar zijnen adèm Tijgen;
geheel 'buiten adem zijn ; zich buiten adem loopen j
weder tot zijnen adem komen ; tets inz eenera adem s
onmiddellijk achter elkander , zonder tusscben ooien , 2eggent, Dewijl de adem voor het natuurlijke leven otiontbeerlijk is wordt dit woord ook voor het `leven zelf genomen : den adem uitblazen ; zoo lang nog eiriem in
mij is ; al wat adem (Leeft , al wat leeft. BTJBELVETT.
Wijders wordt het woord adem meer overdragtelgk gebezigd i in de spreekwijzen : zijnen adem over alles hebben s
laten gaan , zich met alles bemoeijen , alles beschikken ;
een werk van eereen langen adem , waaraan lang moet
gearbeid worden.
.modem ^ (angels. aetlzi ethm) duidt eigenlijk den wind
aan , welke door het intrekken en uitstooten des adems ver oorzaakt wordt ; waarin het met het gr. T^u ^ , van d ,v ,
waagen , overeenkomt: Voor ademt , gebruikt men ook
-

asejn _• asem halen , in het gr.

ADEMACHTIG, zie aarnachtiga
DEMBORSTIG zie aamborstig.
A DEMEN o. en b. w., ik ademde , heb geademd.
,

Onzjd. , adem halen ; doch meestal in den 'hoogen schrijfstijl : het hart is mg zoo beklemd, dat ik na' &,iuweljks
ademen kan. Figuurlijk , voor leven : hij aciëmt nog.
Bedrjv. voor genieten : hier woont de rust , hié^•
ademt men niets, dan vrede. Voor tnededeel;n, rond-.
om zich verspreiden : hier ademen de blóemwn de. aàn--

genaamste geut eit.

Het`4 bijv. naamw. àderrmi& isalleen "k # in het zaniefl es
..
h1
g
stelde kortademig y gebruikelijk.

ADEMHALING , V. meerv. ademhal ngevi. Het adem halen : hij heeft eene moerel jke ademhaling; tot mijne

laatste ader2haling.

ADEMING, v. Van ademen. De a in haling welk woord
meer in gebruiki s. .,4deming komt meestal in zaaien-stelling voor als : inademing.

A DEMTOGT, (ook aamtogi) n, eerv. adeinto een:
(let

Het h- en uitademen van de lucht , door middel de
long en ; ook de lucht zelve , welke men in- en uitademt:

de. kamer was vol va„, adenitogten.

.&DER , (bij zamentrekkiiig, aar.) v. meere, aderent . Bloed-'
ader, hartader •, pols- of slagader enz. Iemand eene
ader openen , ook aderlaten. Figuurlijk , dichtader,

voor geschiktheid tot de. dichtkunst. Ook worden de trek-ken in levenlooze ligehatnen f welke , even als aderen ,
en in elkander loopen , aderen genoemd. Hiertoe behooren de aderen in de bladen der planten, in liet hout,
liet marmer enz. Zoo ook de kleine doorgangen van het
water onder de aarde , en van den erts in de bergen
wc teraderen ; eene bronader ; goud- en zilvercider,
in de mijnen. - Van hier cule r•achtig.
ADEREN , b. w. , waarvan het Ijdel. deelwoord geaderd
het ge-bruike jkste is : een welgeadeed beeld ; bij de
beeldhouwers., eeg beeld , waaraan al de aderen behoorlijk
uitgedrukt zijn.
AD RIG , bijv. n•, aderiger , aderi j; st. Iets , dat vele ader en heeft : aderig hout , aderig marmer enz.
-

-

ADERLATEN , b. w. , ik liet ader , heb cidergelaten.
.dij moet noodzakeljk adergelaten hem moet eens
ader geopend , worden.
Dit woord komt mij voor , van eenen zonderlingen aard
te zijn. Het is zamengesteld van ader en laten. Maar
welke beteekenis sluit nu ader laten , of aderlaten , in.
zich ? Waarschijnlijk is het eene verkorting van het bloed
f

uit de ader laten; waarvan, eindelijk , aderlatén overgebleven is ; even als men zegt een vat aftappen , en

daaronder echter het bier , of den wijn , verstaat , die
in het vat is. Voor aderlaten , zegt men ook enkel laten. Van hier aderlating.

ADERRIJK _, bijv. n. , ader rjker , aderrjkst. Vol van aderen : aderrjk marmer.
ADERSLAG , m. , meerv. aderslagen. De slag der pols-*
ader , welke , om hare slaande beweging, ook slagader
genoemd wordt.
ADM [R A AAL , in., meere. admiraals. De voornaamste be-^
velhebber eener vloot: de admiraal DE RUYTER, enz.
Ook voor het admiraalsschip : de admiraal werd in den
grond geselioten. Voor admiraal bezigt men ook aminiraccl(a77-zii-aal)*- bid cl nata n hunnen ammiraal.
I ooF .
-

-

Ai, AF.

R(}OFT. Van Holland grootsterz amriraal. Voorn.
Doch (le d wordt ook in liet spaansche adrirartte geYOUden.

Gemeenlijk wordt het woord, admiraal van het arabische amir , of emir , afgeleid , dat oenen heer , of bevelhebber,' beteekent; schoon sommigen gissen ., dat liet van
het oude ital . xnirag'lio , dat den spiegel van het schip
beteekent , afkomstig is ; dewijl hier , voorheen , de plaats
des bevelhebbers was , en hij dus zijne bevelen- al mira-glio gaf, Dit is zeker , dat dit woord in Italië het eerst
gebruikt is. Van hier adjniraalschap , de waardigheid
eens admiraals : het admiraalschap werd hem opgedragen. Aci niraalschctp maken zegt men , wanneer verscheidene vloten zaniengevoegd tegelijk zeilen. 4drzjTaalsscltip , het voornaamste schip eereer vloot , waarop
de admiraal zich bevindt. <dmii-aalsvlag , de vlag , die
-tan het adiniraalsschip waait.
A DNURÀM.L$CHAP , zie adiniragl.
AF, bijw, en voorz. (ouds. ave) , in het goth , z Treed. en
doen. af, angels. en eng. of, gr. giro en ot^' lat. ab,
abs. Als'49w. , om eene scheiding, afzondering te beteekenen , maar alleenlijk in het gemeenti leven :. de kop u'aa
af.* Al s. voort. , (schoon achtex het zelfst. naamw. geplaatst , en derhalve eigenlijk . nazetsel) , in verbinding
tnet op en van : wi gingen den berg op en af; berg
Q]) , berg af; van dien tijd af, waarvoor men ook zegt
c rcn dien tod af aan ; doch dit geeft , Meelol , eenti afz gtigheid.
Meestal wordt het , in zamenstelling met werkwoorden,
gebruikt. liet komt, als dan , gemeenlijk voor van, waarmede geene werkwoorden kunnen zamengesteld worden,, en
beteel ent , over het . algemeen , eene scheiding en afzondering , . -wier aard door het bijgevoegde werkwoord nader
]bepaald . wordt. 'Bijzonderlijk duidt het
. Eene strekking van zekere hoogte naar beneden aan,
als in afli.ellen , afat gore , afgaan , a f vallen , tint.. 2
Eene verwijdering van eene plaats , of zaak : afreizen.
a, f varets , afgaan en aftreden; b. v. , hij is als raad
•

afgegaan , a getreden . aftrad , aftopt , afstand , afdwetend, afgele en , enz. 3.Eenti sFhh idit g , of afiononderi „: afbijten, afblazen , a, fbrek'en , a f Eiouwen ,
a, pin en,, f schuimen , af strak en, afsn der , _aJ7 o -

E5
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stelen , enz. , waarbij het voorzetscl zicht zoo wel tot do
zaak bepaalt , welke afgezonderd wordt , als _ tot die , van
welke de afzondering geschiedt ; wamt men zegt zoo wel
het stof afborstelen , (namelijk van een kleed) als een
kleed afborstelen. 4. Eene versterking van de beteekenis
des woords , waarbij het gevoegd is : afsterven , ccf kloppen , afscheiden , afscheid , afbidden , afschrikken ,
afmaten , af rnenraera , rz, f danken ,, zich afwerken , af=laat , enz. S. De uiterste eindpaal eener zaak t afdoen,,
afwachten, afkoken, afspijzen enz. 6. De overbren-

ging van de gedaante der eene zaak tot de andere : afbeelden , -afdrukken , afgieten , afmalen, afschilderen,
afschr jven , - af teekenen , enz. 7. En eindelijk duidt het

woord af , even als on , het tegendeel van datgeen aan,
waar bij het gevoegd is , als : erfgod , afgrond , afgunst.

In zamensteUling met werkwoorden , is af een scheidbaar
voorzetsel , en ontvangt daarom den nadruk der uitspraak.

AFB4KENEN, b. w., ik bakende af, heb afgebakend.
Met bakens afteekenen : het vaarwater afbakenen.
AFBAKKEN , b. en o. w. zk bakte af, lieg afgebakken.
Bedr. , ten einde bakken : w wil de koeken eerst afbakken. Onzijd. , voor alles bakken , wat gebakken moet
worden : #'ij zullen eerst maar afbakken.
AFBEDELEN , b. w. , vai af en bédelen , het voortdur.
werkwo. van bidden : ik bedelcie af, heb afgebedeld!
Door bedelen , of veel bidden , trachten te verkrijgen:
iemand iets afbedelen.
AFBEELDEN , b. w. , ik beeldde af, heb af ebe lel. Eigenlijk , de gedaante eener zaak , op eene zinnelijke wijze
nabootsen , een beeld van iets maken t een landschap afbeeldert ; God onder eene menschel ke gedaante afbeelden. Overdragtel. , iets levendig voorstellen , waarvoor echter schilderen gebruikelijker is : wanneer ik u
de rampzalige gevolgen dezer daad afbeeldde. Van
hee diag,
afbeeldsel.
Z
hliter
ie r a^

AFBEITELEN, b w., ik beitelde af, heb afgebeiteld.
Met eereen beitel afslaan , afhouwen : eenen hoek van iets
afbeaíeten.

APBERNEN , zie afbranden.
AFBE El` o. w., ik borst af, ben afgebor•ien. Dersten en afvallen, afspringen; de kalk is overal af ebor
Sterh
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AFBETALEN , b. w. ,. ik betaalde . af, heli afbetaald.
Geheel , alles betalen :: ik heb mine 8e/utid. afbetaald.
Van lier. afbetaling.
AFBETTEN , b. w. , ik bettede af, heli afgebet. Door
natmaken , afzonderen,, bij , de wondheelers gebruikellijk
den etter afbetten. Van hier af betting.
AFBEUKEN , b. w. , ik beukte af , heb afgebeukt. Afrossen : iemand aJbeuken.

AFBEULEN , b. w. , • ik beulde af, heb afgebeuld. Te
veel arbeid van iemand vergen : hij beult zin volk af.
Zich afbeulen, afwerken : Jij heeft zich , in zijne laatste 'aren , afgebeuld. Beide in den genieenen spreektrant.
, FBE UREN, b. w. , ik beurde af, heb afgebeurd. Aftillen : ik beurde hem van zin paard af:
AFBIDDEN, b. w. , ik bard af , heb afgebeden. Met bidden trachten af te weren : zij baden het dreigende onheil rij: Om iets bidden : ik bad deze gunst van hem,
af, en ik bad hem deze gunst af. Een zeker getal
van gebeden uitspreken : den rozenkrans afbidden.
AFBIJTEN., b. w. , ik beet af, heb afgebeten. Door
bijten afscheiden : een stak c>an iets afbijten ; de nagels afbijten.
AFBIKKEN , b. w. , ik bikte af, heb- afgebikt. Bij de
steenhouwers gebruikelijk : eenen steen afbikken
AFBINDEN, b. w. , tL hond af, heb afgebonden. Losmaken : den mantelzak afbinden. Door binden afzonderen : een gezwel , eeiye wrat afbinden. Van hier af-

binding. .
AFBL4 DEN , b. w. , ik blaadde af, heb afgebtaad. De
bladen van eenen boom, of,eene plant , afbreken : de koolen moeten afgeblaad worden.

AFBLADEREN, b. w., ik bladerde af, heb afgebladerd.
Hetzelfde als a fbladen.
AFBLAZEN , b. en o. w. , ik blies af, heb afgeblazen.
Bedrijv. , door blazen afzonderen : liet stof afblazen , ook
liet boek afblazen , d. i. het stof van liet boek afblazen. Onzijd. , voor ten aftogt blazen : de kiijgsoversie
beval cc f te blazen.

AFBLIJVEN , o. w. , ik bleef af, ben afgebleven. Niet
komen : lirj blijft dikes Ls van de vergadering af. Niet
aanroeren : çîij moet daar a j bliven.
A 'BOEJNEN , b. w. , ik boende af, heb af reboend. De
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atoeXen afboenen, Figuurlijk , in den gemeengin spreektrant , voor wegdagen ,verdrijven : iadaen hy andermaal
,b o mt, zal ik hem van de kamer afboenen.

,IETEN, b.. w. , ib boette af, heb afgéboet. Door
boete , d. i. , door berouw , straf, of genoegdoening , uit-R
d elgen: zijne zonde afboeten ; eerre misdaad , met
geld, rif boeten.
AFBORGEN , h. w. , ik borgde af, heb afgeborgd. Van
iemand borgen : A* heeftt mij alles a/^eborgd. Ook
voor ontleenen : puien hebt gy deze tegenwerping af=
geborgd ?

LFBORSTELEN, b. w. , ik borstelde af, heb afgebor.
steld. Met den borstel wegdoen : liet stof t-t4 borstelen.
Ook met den borstel reinigen , schoonmaken : een kleed
(d.'i. het stof van een kleed) afborstelen.
AFBOTTELEN, b. w. , ik bottelde af, heb afgebotteld.
Bier of wijn afbottelen , d, i. op flesschen', of kruiken,
aftappen ; het bier moet afgebotteld worden.

AFBRAAK , v. , meerv. afbraken. Ik heb het huis , tot
eene afbraak , gekocht , om het af te breken. Zie afr
krek, afbreuk.

AFBRANDEN , b. en o. w. , ik brande af, heb afge-'
brand. Bedrijv. , door vuur afzonderen : de haren , eens
,vrat , met een gloeiend ijzer, afbranden. Door vuur.
verwoesten , in de asdi leggen : de vijand brandde d;e
stad af. Aansteken, losbranden, inzonderheid van schiet-'
g eweer : een geweer , een kapzon afbranden: • Onz jd. ,
tnet het hulpw. zijn ; door vuur verwoest worden : het
lizcis brandde rz f; de geheele stad is afgebrand. liet
geweer moet sehiel j k afbranden.
AFBREK , v. Het zelfde als afbraak , afbreuk.

AFBREKEN , b. en o. w. , ik brak af, heb afgebroken.
Bedrijv. , door breken afzonderen : eene bloem van den
steel afbreken. Slechten : een huis , tot den grond
toe , afbreken. Eindigen : hier brak hij z/ne redenen
a f Doen . eindigen , . verhinderen : ik brak : de vredesonderhandelingen af; breekt uwe zonde af. B1JBELVERT.
Plotseling ophouden , bijzonderlijk van woorden , uitdruk-w.
longen, enz.; in welk geval echter het verledene deeles.
alleen gebruikelijk is: afgebrokene woorden; hij antwoo r dde mij niet , dan met tranen en afgebrokene
zuchten. Aftrekken , afzonderen: h/ breekt dageiijks
eens-

AF.
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emige uren van zijnen tgcl, tot zyne uitsp.^nniag,

if. Oniijd« , met het hulpw . zyn : de naald is af, e
br•oken ; daar breekt een stuff van , liet glas af. Met
het hulpes. hebben , voor ophouden , niet verder voortgaan : met het tweede deel heeft hq afgebroken. Van
bier afbr eking
AFBRENGEN , b. w. , o nregelm. , ik bragt a f, heb a fge'bragt. " Benedén brengen : boeken afbrengen. Afvoer : clie goederen 'moeten den eija affebragt worden.
Redden, behouden : li J heeft er al de sclie-)en gelukkigl k afgebragt. Verwijderen : ie-marnd , van der,
re-gten weg afbrengen. Bewegen ; om iets te laten va-ieu : ik zal Item van ' dat voornel-nen teel afbrengen.
Van hier a f 'brenger , aj brenging.
AFBREUK , v. Hetzelfde als afbraak. Ook voor ermin m
'dering van` vermogen , aanzien' , regt , waar digheid , waar-voor ook het zich verder uitstrekkende woord nadeel gebruikt wordt : iemand afbreuk ' doen ; _ iemands eer,
vermogen enz afbreuk doen. ' Ook gloor schadi, nabreuk cloen.
deel , o ver het algemeen : ' den v ai'zd afbreuk
4FBROKKELEN , b. en o. w, , ik brokkelde af, lieb a f-gebrokkeld.. Bedr jv. met kleine brokken afbreken : hik
heeft de kalk van ' den muur 'afgebrokkeld. Onzijd.,
met het hulpes. zqn ; met kleine brokken afvallen : de kalk
brokkelt van den muur af; ook de muur brokkelt al
AFBUITELEN , . o. w. , ik buitelde af, ben afgebuiteld.
Aftuimelen , afvallen : hij is van den berg ' afgebuiteld.
AFDAK, o. , meerv. afdaken. Een dak , dat over eene
opene plaats hangt ,` om voor den ` regen te beveiligen ' g
stonden onder het afdak.
AFDALEN , 'o. M , ik daalde af, ben afgedaald
hij daalde van den berg af'
N:
AFDAM MEN,- 'b. w•` , ik clzmce af, heb , a f `gedamd. Door
eenen dam afhouden , of afleiden : „ het water . afdamrne;i
Van hier a, fdamming.
AFDANKEN`, b. en a. w. , ik dankte af, heb afgedankt.
Bedr. , afscheid geven , uit den dienst ontslaan , eigenlijk,
in- eenen goeden zin , en onder dankbetui.gin; voor gedane
diensten : bedienden , soldaten' afd ,"zkern. Fic aurl jk
wagen en paarden afdanken; afschafFen, -- een kleed,
afdanken, afleggen. Onzijd. , dank bet=aigen voor de tegenwoordi held der aanwezenden, inzoa lerheid bi begra
E5
fe2

-
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fenissen gebruikelijk ; niet het hulpes. hebben : ik zal, na
de begrafenis , a^ jdan en. Van hier afclan irag .
AFDANSEN, b. en o. w. , ik danste af, heb afgedanst.
$edrijv. , door dansen , of onder het dansen, onttrekken:
ik heb Item zijn meisje afgedanst. Door dansen afzonderen : lij danste de achterlappen van zjne 8clioenen
af:. Zich door veel daijsen afmatten : zij zullen zich af
dansen. Onzijd., den dans eindigen : dezen moeten af-

dansen.

AFDEELEN , b. w., ik deelde af, heb afgedeeld. Verdeelen: een veld, eene kamer , een boek afdeelen
den dag in twaalf uren afdeelern. Van hier afdeeling.
AFDEINZEN, o. w. , ik deinsde af,, ben afgedeïnscl. Wijken , terug gaan : de of/and' deinsde af. Van hier afdeLnziag.
AFDEKKEN, b. w. , ik dekte af, heb afgedekt. FIet dek
afnemen : de tafel afdekken. Afslaan , afrossen , in den
gemeenen spreektrant , gelijk ook toedekken : hij. werd
deerl jk afgedek t. In deze beteekenis behoort afdekken,
eigenlijk, niet tot dek , maar is veeleer eene klanknaboot®
sing (onoinatopoeict) , om het geluid der slagen uit te drukken ; even als in het lat. tax ' tccx tergo rneo eri t• PLAUT.
Van hier afdekker, afclekking.
AFDIJKEN , b. w. , ik d fikte af, heb afgedijkt. Hetzelfde
als afdammen. Van bier afd ijking.
AFDINGEN , b. w* , i, dong af, heb afgedongen. Door
dingen den gevraagden koopprijs verminderen; ik heb hem
tien stuivers afgedongen. Van hier afdinger , ,a, fding ing.
A DI$^FLFN , b. w., ik disselde ctf, heb afgedisseld.
Met zenen dissel afhakken : den bast. wan eenen boom
ct fdTsselen.
AFDOBBELEN , b. w. , ik dobbelde af, heb afgedobbeld.
IVIet dobbelen vrijmaken: hij heeft zich van de galg af..
edobbeld. .
AFDOEN ,.. b. en o. W. , onregelm. , ik deed af', heb afgew
Baan. Bedrjv. , afnemen: den hoed, den zing, af doen
ook iemand den mantel «f doen , uittrekken. liet stof
van de ,schoenen afdoen, ook: de schoenen afdoen,
schoonmaken. Ik heb u het gansche verhaal medegect eeld , zonder daarvan een woord af te doen. Ten
tirade . brengen: die zacik is afgedaan; . g: heeft hare
V

taak
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taak afgedaan. Beslechten : ree maak is bij den raad
reeds afgedaan. Betalen : oude -echulden afdoen. ()n °a
zijd. , in den volnnaakt verledener tijd : hij heeft aJge
daan , heeft tutgedienc . . Ook van levenlooze 'zaken : dia
pen - heeft afgedaan , kan niet meer gebruikt wor(len.
Van hier afdoening.

AFDONDEREN, oppers. w. , donderde af,, ,heeft afgédon-•
der•d. Ophouden met donderen : liet heeft afgedcarzderd.
in de gemeene straattaal wordt dit woord, ook bedrijv. gebezigd : iemand van de trappen afdonderen, razend en

vloekend afwerpen.
AFDORREN , o. w. , ik dorde af, ben a fgedord. Door
uitdroogen dor worden en afvallen : de bloemen zijn af.
gedord.
ÀFDO UWEN , (afduwen) b. w. , ik douwde af, heb af.
gedouwd. Door douwen verwijderen : douw de schuit
wat a f ; h- drong op mij aan , maar ik douwde hein
clan n2/

af.

AFDRAAIEN , b. en o. w. , ik draaide af, heb afgedraaid. Bedrijv. , door omdraaijen afzonderen : eenera
vogel den kop afdraag►en ; lig draaide de knoopen
van zijnen rok af. Onzijdig , met het hulpw. zijn , voor
zich verwijderen : hij scheen op mij aan te komen , maar
draaide eindelijk weder af. Ook in de scheepvaart
gebruikelijk , voor afhouden , afwenden , het tegengestelde

van l ijdraaijen : ' noodra 4i onze vloot in het gezigt
kregen, draaiden zij af.
Aii I)RA.GEN , b w. , ik droeg af, heb afgedragen. Naar
beneden dragen : turf afdragen. Met dragen veïslijten.t
lts heeft zin kleed al weer afgedragen. Zich door
veel dragen afmatten': hij zal zich nog á fclragen. Van
•

boomen , die , door te groote - vruchtbaarheid, ophouden
te draden ; die boom heeft zich afgedragen.
AFDRIJVEN , b. en o. w. , ik dreef af, heb afgedreven.
Bedrijv. , voor wegdrijven : zij dreNen den v4arcd van de
stad af In de ✓geneeskunst : door dat middel drijft
men het graveel a f. Zij zocht hare vrucht a f te drijven , derzelver ontijdige geboorte; door afdrijvende mid-delenR, te veroorzaken. Naar beneden drijven: hij dreef'
•ene kudde den berg af. - Aftrekken: want - h- heeft
u gezocht a#'te drijven van den Heer uwen God.. BiJELVERT. Door drijven afratteu : het vee was geheel
af..

y6
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afd; eS'eren• Onzijd. , voor met den stroom afzakken , in
de scheepvaart gebruikelijk , met liet hulpw. zijn : ' de
se/uiat is afged reven. Van hier afdravend , af drwirig.
AFDRINGEN , b. w. , ik drong af, heb afgedrongen.
Door dringen verwijderen : hij drong m van de bctn
af. Door sterk aanhouden , dreigen , of ook op eene ge-

welddadige wijze , van iemand bekomen , afpersen : iemand
geld , eenera eed , eene belofte , eene verklaring, enz.
afdringen.
AFDRINKEN , b. w. , ik• dronk af, heb afgedronken.
Het bovenste eener vloeistof drinken : het schuim vare
het bier afdrinken; de win is reeds tot op de helft
wan liet vat afgedronken. Door zamendrinken afwenden , bijleggen : zi hebben den twist , het geschil,

afgedronken.

AFDROOGEIT, b, w. , ik droogde af, heb czfgedloogd.
Afwisschen : 'droog u zweet af amine tranen afdroo-gen. o verdragsel : iemands tranen c fdroo b en , hem
vertroosten , . hem met raad en daad , in zgne droefheid,
bijstaan.

AFDRUIPEN, o. w. , ik droop af, ben afgedropen. Met
droppelen afvallen : de boter druipt van het bord af.
Figuurl.: zij dropen , een voor een , af, maakten zich
stil, weg.
AFDRUK , m. , meerv. ,afdruk ken. Het afdrukken : na
den afdruk van het eerste blcacd. Afdruksel: er zijn
slechts weinige afdrukken •van dat hoek — van die
plaat ; eenera afdruk in inas maken.
AFDRUKKEN, b. w. , ik drukte -af , heb afgedrukt.
Door drukken nabootser , of 'afbeelden : een zegel in
was afdrukken ; een boek , een blad afdrukken. den
einde drukken : het blad is nog niet afgedrukt. Door
veel drukken verslaten : die letters zijn, die plaat is
afgedrukt. Van hier a fdrukking , afdruksel.
AFDRUPPELEN , o, w. , ik druppelde af, ben a tgedr. uppeld, Met kleine droppelen afvallen. Van bier afdruppeling. •
AFDUWEN , zie afdouwen.
AFDWALEN, o. W. , ik dwaalde af. ben afgedwaald.
Door dwaling van iets verwijderd worden: van den reg-'
ten weg afdwalen. Overdragtelijk: van het geloof
dw alen, tot o,.gelocf vervallen. dan hier afdwiling.
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af , heb af edtéild r
Met eeuen dweil afvegen, afdoen , reinigen c de . stoep afdweilen.
AFDWINGEN , b. w. , ik .dwong af, heb affedwongefl.
Door dwang bekomen : iemand , geld , eenen ecd enz.

AFDWEILEN , h. w. , ik ddve.ilde

afdwingen. De vrees dwingt , dikwerf , den booze4
cle bekentenis zijner misdaad af.
A FEISCHEN , b. w. , ik, eischte af, heb . afgeeischt. AfVorderen : iemand iets afeischen , het vare hem ei-.

af. Eenen gevangenen den degen afeischen. Van hier af eisching.,
AFETEN, b. w. , ik at af, heb afgegeten. • Door eten
wegdoen : kersen van den boom afeten ; liet vleesels
scilen. Zij eischier on,9 geen geld

van de beenen afeten.

AFFTJIT , v. meerv. af`uiten. Van het fransche afat.
Zie rolpaard.

AFGAAF (afgape) , v. , meerv. af `aven. Het afgeven , in de
eigenlijke beteekenis des woords : de afgaaf van eenera
bi-lef, van een boek.
AFGAAN , o. en b. w. , onrelm.., ik ging af , been afge-.
gaan. O nzigd. , naar beneden gaan : de trappen a f-gaané Hellen , overnijgen : -in het afgaan van liet gebergte. Weggaan , zich verwijderen : de post is reed,#
.,

afgegaan ; van de stoep , van den regten weg, af,gaan eensklaps is hij van ons afgegaan. Verlaten
hij ging van zijne vrouw af. Zich elders heen wenden
ter verkrijging eener zaak : op een ambt, op een meisje
afgaan. De verbinding met iemand opheffen : van eenei
kopman , metselaar enz. , afgaan. Eenen dienst , of
een ambt , nederleggen : ha is als schepen afgegaan.
Laten varen : van zijn on errve7p -- van zijn voorne-a
men -- van zijn gegeven woord afgaan , niet houdlen.

Allerlei afnemen in stand , groei , waarde ,. gedaante , kleur
enz. , zoo van zaken , als van personen : een afgaand ,
afnemend , dichter.; een . afgaand; man , die van ouderdom verzwakt en vervalt ; eene afgaande maan; de
veruv gaat af; de koorts ging des avonds af: Uit
het gebruik geraken : die gewoonte- gaat geheel af.
]Niet voortgaan : het huwelijk ging weer af. Vermin
derd, afgetrokken worden: van dit geld mag geen stuiver afgaan. Gezocht worden, koopers vinden, inzonderheid van koopwaren : die waren gaan niet af dra
,

boek
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boek gaat gbed nf • Handig en bevalligverrigten : ai
wat hij doet gaat kiem zeer wel af. Eindelijk is afgaan gebruikelgk , voor zich ontlasten van het nuttelooze
ove rschot der verteerde spijs , anders , zijn gevoeg doen
net het hulpw . hebben : ik heb van die ,pillen drie

aan. Bedrijv. , door gaan , of onder het
maal afgegaan.
gaan , afzonderen , verslijten : hij ging , lzet. el van zijne
voeten afi Met schreden afmeten : wij hebben het gany
sche veld afgegaan. Zich afgaan door veel gaan af-

matten.

,A.FGJ&NG , m. ' ineerv. afgangen. Van afgaan. De af-&
gang eens bergs ; en in dezen zin is het meerv. alleen
gebruikelijk : de afgangen des bergs waren gevaarlijke
Vrijheid om heen te gaans mijne liuisvrouuuv den afgang
benemende. H. DE GRooT. Verval , afneming : in den
afgang der roomsche taal. VOND. De afgang der
maan , der koorts. Verkoop.: hij zocht overal, den
afgang dier waren , .• van dat boek , te bevorderen.
i heb heden nog geenen
Stoelgang , buikontlasting : ik
afga^rg , gehad. Uitgeworpen overschot der verteerde
spijs : zijn afgang was met bloed vermengd.
AFGA,VE , hetzelfde als afgaaf
AFGELEEFD , verl. deeles. van het verouderde w. afleven
Uitgeleefd, door ouderdom _verzwakt : een afgeleefd man
--- eene afgeleefde vrouw. Van hier afgelee fdhead.
AFGELEGEN , verl. déelw. van .afliggen. Van hier afgelegenheid , voor afstand.
AFGEVEN , b. en o. w. , ik gaf af, heb afgegevene
Bedr. , van zich geven , aan anderen overgeven : ik heb
iets aan zc a f te géven .; aan tien hebt gij den brief
afgegeven ? Ona.: die verw geeft af; zwarte kousen
,geven dikwijls af, behouden hare verw niet. Van hier
cz ,gever , a/geving.
AFGEZANT , m. , rneerv. afgezanten. Iemand , die van
eenen staat , 'of vorst , gezonden wordt , om de zaken des
lands waar te nemen. Door verloop , heeft dit woord de
letter d, welke oorspronkelijk tot hetzelve behoort , als
van zenden afkomstig , geheel verloren.
AFGI E Eli , o. w. , ik gierde af, ben afgegie-d. Bij de
zeelieden gebruikelijk: liet schip. gierde Jan liet hoofd
af
AF GIETEN ,, b. w., l ik goot af, heb . afgegoten. De
.

vloei-"
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vloeibare stof , (door gieten , afzonderen : = liet vet pan het
vleesch afgieten ; al het water van de boones afgieten. Door gieten afbeelden : een kop in tvas afgieten.
Van hier afmieter , afgieting , afgietsel.
AFGLIJDEN , o. w. , ik =gleed af, ben afgegleden. Naar
beneden glijden : van den trap , .--- vatz de ladder,
a f gli den.
AFGLIPPEN , o. w. , ik glipte af, ben afgeglipt. Glip.*
^n en vallen : zij glipte van den drempel aj. Van
ier a.fes
Ali Pp
in m
b.
AFULIPPEREN , o. w. , ik glipperde af, ben afgeglippe rd. Voortdur. w. van afglippen.
AFGOD, m. , meerv. afgoden. Een eindig , of verdicht
wezen , hetwelk men goc deljke eer bewijst. inzonderheid
de ligchamelijke afbeelding van zulk eene verziertie. godheid.
Doorgaans gebruikt men het woord afgod , in deze eigenlgke beteekenis , zoo wel voor eene vrouwelijke als
mannelijke godheid. Figuurl. wordt het genomen voor
het voorwerp eenex zeer hooge , overdreven p vereering,
of liefde : eenen afgod van iemand 'maken. En in
deze beteekenis- wordt ook wel het vrouwelijke afgodes,
afgodin , gebruikt : a fgocl ira mijner ziel. In het angels.
wordt dit woord , op dezelfde wijze geschreven, afgod,
in het deen. en zweed . afgud.'
Af is hier een bijwoord van ontkenning , van dezelfde
kracht , als on , het tegendeel van datgeen aanduidende,
waarbij het gevoegd is. erfgod is derhalve zoo veel als
^

ongod, geen God.

AFGODEIIDIENAAR , m. , meerv. afgodendienaars. Iemand , die verdichte godheden vereert , of ligehamelijke
dingen , of afbeeldsels , goddelijke eer bewijst. * Van zoodanig eene vrouw sprekende , zegt men afgodendienares.
Van hier afgodendienst (ook afgodsdienst).
AFGODERIJ ; ,' v. , meerv. afgoderijen. Eigenlijk , de vereering van eene valsche godheid ; zonder meerv. Figuurlijk , de overdrevene vereering van andere voorwerpen ;
zonder meerv.: afgoderij met iemand drijven. .. Enkele
afgodische handelingen ; met het meerv.: ``grouwel]ke afgoderfijen. BIJBELVERT.
AFGODISCH, bijv. n. en bijw. ; afgodischer,, meest afgodisch. Aan de afgoderij gelijk, op/ dezelve gegrond: eene

fgodisclie handeling. Als bijw.: afgodisch vereeren.

AF.
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9 h• w. , ik gooide af, heb a fgegooici. Af-'
smijten , afwerpen : hout van den zolder algooijen.
AFGORDEN, b. w., ik gordde af, heb afgegord. Losm aken „ afdoen : liet zwaard afgorden.
AFGRAAUWEN , b. w. , ik graauwde af,, heb afgegraauwd. Graauwend bejegenen , en van zich verwijde-

AFGOOIJÉN

reti : hoe kunt gij mij teltijd zoo afgraauwert ?

AFGRAVEN , b. w. , ik groef af, heb afgegraven. Door
graven lager maken : eenen heuvel afgraven. Door gra.
Ten afzonderen : ik heb dezen akker van het land af-gegraven. Van hier afgraving.
AFGRAZEN , b. w. , ik graasde af,
heb ax(g egraasd.
Het gras afeten : de koemen hebben dit land reeds af
gegraasd.
AFGREPPELEN i b. w. , ik greppelde af, heb afgegreppeld. Met greppels afscheiden : het weiland van
et hooiland ,afgreppelen.
AFGRIJSSELI,JK.,bijv. n. en bijw. , afgrijsselijker afgrijs-selijkst. . Iets dat afgrijzen verwekt; of waarvan men een
afgrijzen heeft : dat was eene afgrijsselijke daad. Als
bijes.: hij heeft afgrijsselijk gelogen. Van afgriZen.
.

'

.

Van hier afgr * sseli]khezd.

AFGRIJZEN , de onbepaalde wijs van .het verouderde werkw.
afgrijzen , zelfstandig gebruikt ,. o. Afschrik : een afgrijzen van iets hebben , iets verfoeijen. HooFT gebruikt het nog als een werkwoord : het dier om af ie
grijzen.
A FG OND , m. , meerv. afgronden. Eigenlijk eene plaats,
die geenen- grond heeft , of welker grond niet wel bereikt,
of gepeild kan worden ; ook eene zeer groote diepte. De
afgrond der zee ; zij zonken naar den afgrond ; de
afgrond tusse/ien twee bergen. Oneigenlijk , iedere
groote verwijdering , of afgelegenheid : mijne ziel was 9
. trots de afgronden , die ons van -elkander scheidden,
steeds hij u.' Eene onberekenbare grootte : zij storten
.zich in eenen afgrond van ellende neder. Een verschrikkelijk gevaar , een oogenschijnlijk verderf: aan welk
Benen afgrond` stond ik!
.Af is hier een bijw. van ontkenning, even als in af
god, van dezelfde kracht als on. Afgrond is derhalve.
^zoo veel als ongron d , geen grond.
MGU IST , v. De gemoedsgesteldheid,. waarbij men ande-r
ren

Ar.
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^r

ren het goede, hetwelk zij bezitten , niet gunt. Ook wangunst. Van hier afgunstig, a gunstigh8id , dfgunS•i^Ylij^.
AFHAKEN , b. w. , i, haakte af, heb a fgehaaUt. ' Heter

geen , dat aan Benen haak vast is , losmaken : de schalen
a flinken. Van hier . ook afhaker , afhaking.
AFHAKKEN , b . w. , ik hakte af, heb afgehakt. Door
hakken afzonderen : iemand den kop , de hand afhakken. Eenera os afhak ken , aan geschikte stukken hakken.
Van hier af hakker , afhakking.
AFHALEN, b. w. , ik haalde af, heb afgehaald. Van
boven halen : ik noet nog turf afhalen. Aftrekken:
eenen aal liet vel afhalen. Van eene plaats halen : ik
kom u , van avond , afhalen. Met geweld , of list, onttrekken : zij heeft hem alles afgehaald , wat hij bezat.
Van hier afhaalster , afhaler , a f haling.

AFHANDELEN , b. w. , ik handelde af, heb afgehan

-

deld. Door wederzijdsche overlegging , door beoordeeling

van hetgeen voor en tegen eene zaak is , tot stand
brengen : laat ons deze zaak eerst afhandelen. Mondeling , of schriftelijk behandelen : de leer der onsterfeljkheid , ik eene redevoering , afhandelen. Beslissen,
beslechten , door Bene uitspraak afdoen :- de zaak is, bq
den Raad reeds afgehandeld. Van hier afhandeling.
AFHANDIG , bijw. , zoo veel als van de hand , afwezig.
Het komt bij ons alleen voor met het werkes. maken;
iemand iets afhandig maken , ontnemen . onttrekken.
AFHANGEN , o . en b. w. , ik hing af , heb afgehangen.
Onzijd. Naar beneden hangen : het touw hing van het
dak der kerk af In eenigen afstand van iets hangen;
de schilderijen hangen ver genoeg van den muur af.
Fig.: van iemand afhangen , in deszelfs raagt zijn , onder deszelfs bevelen staan. Al wat bestaat , hangt van
God af, heeft zijn aanwezen en zijne bestemming aan hént
te danken. Dit leeft van m* niet afgehangen , stond

niet in mijne magt. Bedriv. , voor afnemen , nederlaten :
de schilderen afhangen -; de gevigten van een uurwerk afhangen. Van hier a fhcanging.

AFHANKELIJK, bijv. n., af/tankel jk-r , a f bankel jkst,.
Van afhangen. Tot iets anders behoorende, zijnen grond
daarin hebbende, aan hetzelve onderworpen: deze zaak
is van gene geheel af hankelik. --- De gansche natu tr•
F

is

ja «a ; God erf ho nkel i. Van hier a, lICG^Ikelí l'hei .
AFHAKEN ..0. w. , ik, haarde af, lhel af^eltaa,•d. De
],aren loslaten : de pels haart c f.
JF11ASPELFN, b. w. , ik lias pelde af, lieb afgehaspeld.

Door haspelen van iets afdoen : het garen vazn , de klossen afhaspelen. . Overdragt. , voor iets langzaam en gebrekkelijk vierri tea ,1 in den . gemeenen spreektrant : hebt
gij uwe taak haast afgehaspeld ?
,A FBBEEB N , :b. w. , onregelm. , ik had af, heb afgehad.
Voleindigd hebben = ik heb mijn werk eerder afgehad,
-

taan g /Let uwe.
AFHËFF.EN , b. w. , zi(. lzze f A a , .fieb afge/.even. Voor
heffen ' van iets afnemen : al$ gten , de'n ketel afhe f en ,
van het vuur. De kaart afheffen. Van hier aflie r,
,

-

Jhefflg.

AFHEINEN, * b. w ., ik heinde af, heb afgeheind. Met
eene ` heinin►g bezetten , besluiten ; de tuin is. rondos
afgeheind. ( Van bier af Heining. ..
Naai.°
'
helde a f , heb afgeheld.
.Fk EI LEE, 0. w. , iL. beneden nijgen : cle weg helt hier verschrikkelijk ajá
Van hier afhelling.
AFHELPEN , ' b. w. , ik laolp af, heb afgeholpen. .. Van
de hoogte naar beneden helpen : ik hulp haar : van den
wagen af; iemand van het paard afhelpen. Bevrijden , verlossen ,' ontdoeB.: iemand vare de koorts afliet-pen ; lij heeft zin ]Luis nog nier kz rrrsea verkoopes s
maar ik za I er hem wel a jhei en.: Onttrekken , bel,Pen. vers jilen :. zij; zal hem wel van zijn goed afhelpen,
Wegdoen ,verdrijven : mens moet de handen van de
straat afhelpen.
AFHOEREN , wederk. w. , ik boerde af, heb afgehoerd.
Zich af/weren , zich door boerertj verzwakken en bederven. 4 .
AFHOOREN., b. w. , ik hoorde af, heb afgehoord. Door
het gehoor vernenn^n : wij hebben hun cl hunne ge/tel-.
men afgehoord; ik heb alles afgeboord. Ten einde
aanhhooren : de getuigen zijn. nog niet afgehoord.
AFHOUDEN , b. en o$ w. , ik hield af, (van - bet oude
holden) heb afgehouden. Bedrijv. , op zekeren afstand
van niets, houden: iets van zich, -- iets van den muur
..enz. , af hauden. De aannadering van tenen persoon, of
c ene zaak, - verhinderen: den vijand van de stad qf=,

,

.
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ho z cZer t n de volbrenging eener zaak eerhinderen : ie+
nuznd van eene :sehiandeljke daad , van den arbeid,
van de kerk , af/zouden. Verwijderen ^, l afzonderen : hy
houdt zich van dat gezelschap af. Pérug houden t ik
zal el• tien stuivers 4fhiouden.. Onzijd. , ira de seheepvaart gebruikelijk : onze vloot hield a, f , en ging op derz
v jand los. Ook wordt dit afhouden figuurl. gebe zigd_,
b. v.; eergit scheen lil onverzettel k , doelt daa r
begon h: wat nf te houden s van zijn eerste oogmerk
af te zied. Van hier aflhoitder., cz• f houding:
►.FHOU.WEN , b._. w. , ik hieuw af, heb afgehouwen.
Door houwen afzonderen , afhakken i eenen boom afhou.
aten ; . iemand -liet hoofd afhouwen. Van hier taf haft.
uier , af1zouwing.
AFHUICHELEN , b. w. ik huichelde af, heb ctfge ►
huidheld. Door huichelen -verkrygen iemand iets . af-

huichelen.

AFHIJILEN , wederk. w. ik kulde -mi af, heli #zeg af-.
gehuild. Door huilen afmatten:
AFHUREN , b ► w. , ik _huurde. a f heb afgehuurd. Door
huren bekomen : wij zullen de schuit afhuYen: Van
hier - c fliuurder.
AFJAGEN , b. wi , i^c• joeg af 1Mb afgejaagd. Naar bek'
neden jagen, wegjagen z ik joeg hem van den bei' ` --;

van de kamei c f. Jaag den hond van liet vuur af.

Door jagen afmatten een paard cc(aget ij zich afja-á
gen. Van hier af alter. A.FKAATSEN , b. w. ; ik kaatste af, héb afgekctalei
Door kaatsen van zich.. verwijderen : den, ibal affknatsen
terug kaatsen, Ook figuurl. , voor afwenden , afkeeren . k#
ioilde Item voor den regter roepen , mart r -ik heb het
nog gelukkigl,k ctfgekaatst.-I Van -hier -a_f*datagin 4fkaatsing.
AFKABBELEN 1 b. w. , ik kabbelde af, heb t f ekab1 eldI
Door kabbelen verwijderen : het oratet' • hegie t hier eert
stuk wt n Jen dik - cf fgekabbeld:
:FKAKELEN ; . b. w. , ik kakelde af , heb afgekkakelcie
Door kakelen , d. i.} veel praten en snappen , doen ophou-..
den, afweren hij z al dat spel rtfkakelèn•
AFKALKEN, o. w., kalk•Ie af, is afgekalkt. De kalk
Joslaten ,- laten afvallen; die muur kalkt overal af. Van
Lier € fkalki tq

F2
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AFKALVEN , o. r. , ik kalfde af, heb afgeka jd. Ten
einde kalven : de koe era hebben afgekalfd.
AFKAMMEN , b. w. , ik kamde af, heb afgekamd. Door
ko mmen verwijderen ; ook met den kam reinigen : ik heb
al het vuil van zin hoofd afgekamd. Van hier afkammer , afkamming.

AFKANTEN , b. w. , ik kantte a f, heb afgekant. De
kanten wegnemen : die steen moet nog wat afgekant
worden. Van hier afkanter , afkanting.
AFKAPPEN, b. w. , ik kapte af, heb afgekapt. Af houwen : de takken van de boomera afkappen. Van hier
a fkapper , afkapping.
AFKEER , m. Tegenzin , weerzin : eenen afkeer van iets
hebben. Zij kreeg eenen afkeer van hem.
AFKEER-EN, b. w., ik keerde af, heb afgekeerd. Afwenden , : in de eigenlijke en oneigenlijke beteekénis : zich
van iemand afkeeren ; het Bezigt 'van iets afkeeren,
keeren , alle
den . rug toekeeren ; zich van de wereld ajkeeren
gemeenschap met haar opheffen ; den vijand af keeren ,
afweren , terug drijven ; een gevaar , een ongeluk afkeer en.. Van hier afkeering.
AFKEERIG , bijv. n. , a klieriger , afkeerigst. Van afkeer. Eenen tegenzin hebbende : hij was geheel afkeerig , van die daad ; iemand van eene zaak afkeerig
maken. Ook komt afkeerig in den zin van afwijkende,
afdwalende voor : gij afkeerige kinderen ! BIJBELVERT.
Van hier afkeerigheid, af keeriglik , ar fkeering•
AFKEMMEN , zie afkammen.
AFKERVEN , b. w. , ik korf af, heb afgekorven. Door
kerven afzonderen, afsnijden : oenen visch den staart,
den kop afkerven. Oul. had afkerven nog andere beteekenissen , waarin het thans niet meer gebezigd wordt,
b. v. schepen afkerven , voor losmaken , liet gebod afkerven , voor overtreden. Vin hier afkerver , afkerving..
AFKEUREN , b. w. , ik keurde af, heb afgekeurd. Kwaad
`keuren , veroordeelen , verwerpen : het zilver afkeuren ,
als geen goed zilver zijnde ; eene ingezondene verhan1

-

deling „ afkeuren , niet voldoende oordeelen, niet goed
keuren. Welk redelik mensch zal liet kwaadspreken
niet afkeuren ? Van hier afkeurden, afkeuring.
AFKIJKEN, b.. w., ik keek af, heb afgekeken. Heimelijk, steelswijze , afzien, door kijken zich eigen maken: ik

heb

1
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heb hem de kunst afgekeken. in den vertrouw "kom
spreektrant : ik zal het eens afkgken , het - einde afwach-

ten , zien , wat er van worde.
AFKLAREN , b. w. , ik klaarde af, heb afgeklaard.
Geheel afmaken : eene rekening afklaren , gebed afdoen,
volkomen zuiver en effen maken. B9 K1LU N.
AFKL\UTEREN , o. W. , ik klauterde af, ben acfge lctuterd. Op banden en voeten afklimmen a hj klauterde
van de trappen af
AFKLEMMEN , b. w. , ik klemde af, heb afgeklemd.
Door klemmen afzonderen : zich eenera vinger afklemmen. Van bier afklemmer , afklemming.
AFKLEPPEN , b. w. , ik klepte af, heb a fgeklept. Met
klokkengeklep afkondigen : de bekendmaking is reeds.
a fgeklept. Van hier a fklepper , a fklepping.
AFKLIMMEN , o. W. , ik klom af, ben afgeklommen.
Naar beneden klimmen : hik` klom van het dak af. Van
bier a f L•limmer , afklimming.
AFKLOPPEN , b. w. , ik klopte af, heb afgeklopt. Door
kloppen verwijderen : klop het stof van mijnen rok af.
p p en zuiveren, schoonmaken
Oo k d oo r kl o p^
, den hoed af"
kloppen. Afslaan , afrossen : hq heeft hem deerlijk af-geklopt. Van hier a fklopper , afklopping.
AFKLUIVEN , b. w. , ik kloof af', heb afgekloven. Door
kluiven afzonderen : het vleesdi van de beenen afkluiven ; ook een been afkluiven. Van bier a f'kluiver• , afklui 'ing.
AFKNAAIJWEN , b. w. , ik knaauwde af, heb afge-

knaauwd. Hetzelfde als afknabbelen.
knaauwer , afknaauu>ing.

Van hier af-

AFKNABBELEN . b. w. , ik knabbelde af, heb afgeknabbeld. Door knabbelen afzonderen : het vleesch van de
beenen a nabbelej ; ook een been afkaabbelen. De
nagels afknabbelen. Van bier af knab .eter , afknabbeling.

AFKNAGEN , b. w. , ik knaagde a f, heb afgeknaagd.
Hetzelfde als afkluiven , afknabbelen. Door knagen afzonderen : het vleesch van de beenen afknagen ; ook
een . been afknagen. Overdragteljk zegt men ook: de
kommer knaagt hem het hart af, hij wordt door heimelijk verdriet verteerd. Van bier afknager, afknaging.

AFKNAKKEN, b. en o• w., zijnde een klanknabootsend
F3
woord

Ar.

woh d . ° zk kna •te af, heb afgeknakt. Bedrijn. ,, knalkei : til afbreken : hij L'naLte cie bloenz -van harèa
steel (1f Onzijd. , met het Ilulpw ye n : de 1/oem knakpan haj•en steel 4Van hier afknak/ , int k-^:
-

AFKNAPPEN , b. en o. =w. , ik knapte af , heb afgeknapt.
J3&lr jv. , knappen en afbreken : kJ knapte een stuk van
liet • . glas . af: - Onz jd. niet het hulpw. z ta : ik wond

mijn uurwerk op , en de veer knapte af
Afknappen is een klank u bootsend woord. Van h iei
ftfknappitzg.
AFKNELLEN, b. w., ik knelde <iƒ, heb afgeknelcl t Door

It ne1l n afscheiden : zq knelde halen vin,; er af
AFKNEVELEN, b. w• , 'ik . knevelde af, heb afgeknee1cl.
Door knevelen :verkrijgen - `met geweld afpersen: hq heeft
4»etz broeder echatten cifge, 'zeveld. Van hier qfknes'e le ,, af k ae t ng^

AhKMBBELEN , h. w. , i .Znibbeldë af, heb afgeknlb }
# heMd Door hnibbelon 1 =-- door twisten en kijven , beko-^
men zk heb hem no„q drie strzivers a, ; ekn bbeld
Van hier afknribbeler , a =knibbélin q , ccfknibbelstur.
AFKNUPEN , b w. , ik kneep af, heb afgeknepenk Door
-

-

-

knijpen afscheiden :' een stack pan liet deeg c f kr pen,
.gil.in I'' en, zonder k , is even. zeer i i gebruik. van h i
p

a/Zngper, a kni jii

AFKNIPPEN , b, ry ►. t k knipte tij, :kebry cif eknipt Door
knippen afscheiden met eene schaar afsnijden hij knipte
eet stukje` . va,z het p ip er <&j: Vanr hier áfkr ip er.

p

AFKNOTTJEN , b. w, , ik knottede af , heb afgeknot
De 'knotten afpluckkéri' (namelijk , van het vlas) : liet vlas t
TMM+éds afgeknot. Knotten beteekent, in de vlasteelt , ook
in knotten binden ; en dan is afknotten , zoo veel als ten
eiaide knotten , al het vlas in knotten binden. wij - zzllen
het vlas eerst maar afknotten. Afkappen , af houwen:
. e takken part cie hoornen a hotten , ook de boomeafknotten. Van hier af knotten , afknotting. ,.
AFKOELEN, b. w. , ik koelde af, heb afgekoeld.. - Behoorlijk koel, of koud maken: ijzer in watér afkoelen.
u h afkoelen -- ikzei/ede mg onder dezen bootti
u?der, om r?ij wat af te koel n. Van hef afk oeler,

a}koeli .

A..
AFKOKEN, b.

w.,

F.

il: boolste af', ltebiJ,jgttteol-t.

Ge-

noeg, .naar vereisch koken e groente ajtf);kefl, ~~fle",
.drank a.fkoken. Van hier afkoking.
_.
AFKOIVIE]~ING, rn, en .v., meerv, afbomelingen-. Vall
. aflcolnen. Een'. afstammeliag van. eenen persoon , of CC\l

hij-is een , -- my is eene a,rl·ol1.,,~lir/;gjtlan
Barneveld. ZieoY~ het gemeene geslacht van dit-\,,~<»'d ,
bij' .l!l.ankomeling.
AFKOMEN ,0. w., i1& lwan?, af~ ben. ajge.t(lmen,,;.':~\¥ an
hoven komen: ill kWa71l, teretond of ~ .. PIin. ·1Jl,ijrlt5iltti
mer af; Vervoerd· worden :'die ~·&(J.ede:r:tJn ·lomeT/s.. ;J,en
rtinaj: Zich ·'van eene plaats.,,··o~:~fIaft.~~/Yerwijdel~n'~~ z'k
btoam. van rnifn« 'broeclers'huzB aj'.;' i~ lieJJA:a·f14.~ . ht/:l
gezelschajJ niet ajkonzen. Ztf kwame·l}, tltW .A~tlitffiPr~eslacht:

nemen

af",

lieten het. vasen..~· ~~QmJ(a:f1,

Eomen , dezelve ten .einde re hrengeur ~

tit: 4(i(l,1c.u4f te
er.. 1,s4gilen 4f'7

bomen nan die eaab, Gif zult.niet. 8chietijk ~anhem
aj'kollzen ,ontslagen worden•. · Zo'o, -daenile . "kome.rj,J-vij
nimmer pan elbaruier af", .treffen '''9- nimmer eeu ,V6fgQ.~
.Iijk. ,Hij'is er slecht G:fgekoine.'n~,·,~e·uitsl.ag"u6l'~,~Jlkis
nadeelig -voor hem. Atstam~~en\:)Jltij.ie van~·br(l(JfJ_~u,
.deren afgekomen; en daarvan.ihebheu wij nQg;4tt:)J§'#)r;den a.fkolneling; eli afl()mit..~
AFKOMST ,v. Afstalnmil>8', hel"konlSl, ':~0'~l'SPFmJg:~.;(ge
slacht e (jan seer achtbare (ftfko'md'6. t HrilO:Ftr'.$ "Een/,tJNi,tscher van afbomst, De af~omst', ,oorsprQng'" p«n.,.,en
tvoo~d,. ' Ookkroost , afstammelingeu e natuur boeze:mldf
llell Ouden Ln ; hunne afkomst op te ltv·e.ekeu• .~ON-'
. DEIJ. .V.'n hiel"llfkolnsti..!f.!
AI~I(ONDIGEN, . h. w., ikkondigdfJ af", heb .afgek4n;~d: :\Van eene verhevene plants ~ hekead, ',maken I ,{tidI
lr/IJ,¥Jp81ijlc c(,lj'kortdigflrl " den vrede afkoTLcl';Ken.. \\,V~\kier
~'a/rlJt)ndi!!er ,'·iJflJ.nndici:ng•. ·
-.1\ Il'KONNEN', ']letie)fde alB ~~fk.u"n~'n.':\·
AlfK.QOOSE L','~' o: ,"LlftC6r\". 'a/s,.oo,/';stJls;,\ Van~ ~flol.:en.' Hetg.~e!1 afge~ookt is: ee n a.fkooksel ~I<Dli·' ilen\ kOol-t'4baaf_
1\1<'KOOP, \m~i;~f.m~r" •. 'ttfl''O'cRpen ;-'rloch djt1 i~ niet ze~.'JIt.
'>

~. 'g~b:J'llik.} Vall \('tjtotJpen~

_- :

.

AI~~~OOPEN ,·'br\w~,.

oilTcgeIltb 't~,\i:/;' loo!tt,a.f,' !J.6b",'a~fg6'Door k60pen ~~r'kl"ijgeft!;: iemand iet.8£tjl>aopfTl.

r
!/,;odht.
t~Ol1C ,,~aRk "ll()()I',\~ld ~\erhi.nde.rel1'" 'iemand doo1"\g.eld\ van

iplS hcvrijden: stra] aj'koopen !'-- zich van de ,diell,t,a..(F i
koo-
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koopen ; de burgers hebben de plundering afgekocht.
Van hier afkooper, a koopirng .
AFKORSTEN , b. w. , ik korste af , heb afgekorst. De
korst afdoen: brood afkorsten.
AFKORTEN , b. w. , ik kortte af, heb afgekort. Korter maken : ik heb mijnen mantel laten afkorten ;
fijne woorden , onder het schrijven , afkorten, niet ge,

heel uitschrijven. Aftrekken : ik heb tien stuivers op
Zijne rekening afgekort. Van hier af korter , afkorting.
AFKRABBELEN , b. w. , voortdur. w. van afkrabben : ik
krabbelde af, heb afgekrabbeld. Door veel krabben
afzonderen : hij krabbelde het vel van zgne hand af.
AFKRABBEN , b. w. , ik krabde af, heb afgekrabd. Door
krabben afzonderen : de verw van de deur af krabben.
Van bier c fkrabber , afkrabbing.
AFKRASSEN , b. w. , ik kraste af, heb afgekrast. Door
krassen afdoen : de . kalk van den muur afkrassen. Van
bier af krasser , afkrassing.
AFKRIJGEN , b. •w. , ik kreeg af,, heb afgekregen. Van
Zekere hoogte krijgen : ik kan , zonder ladder , de boeken van de bovenste plank niet afkrijgen. Afdoen,
verdrijven : ik zal er het vuil eerst zien af te krijgen.
Aandeel verkrijgen : gij zult er niets afkrjgen. Schade
-

bekorten : gij kunt er ligtel/k iets af kr jgen. Doch
in de twee- laatste beteekenissen is van , thans , gebruikelgker : gij zult er niets van .krijgen , enz.
AFKRUIPEN , o, w. , ik kroop af, ben afgekropen. -Naar
beneden kruipen : de slang kroop van den berg af. Op
handen en voeten afklimmen : hij kroop van het bed,
- van liet dak af.
AFKUNNEN , o. w. , onregelm. , ik konde af, heb «fgekonnen. In de mogelijkheid zijn , om zich van iets te
ontdoen , te bevrijden : ik heb m# tot die zaak verbonden , en nu kan ik er niet af. Afgetrokken, afgenomen
kunnen worden : er konden maar drie stuivers af; er
kan geene letter af.
AFKUSSEN, b. w. , ik kuste af, heb afgekust. Wegkussen: heeft Potiphar zoo vroeg den bloesem afge•
kust. VOND. Gij zult er al de schoonheid af ijl usse z.
Den twist bijleggen, den vrede maken, met . eenen kus:
zip hebben el ander afgekust. Ziek af k-u8sen , met
kussen afmatten.
AF-

A.
AFLAAT , m. , meers. aflaten. De verzachting van de ker.
kelijke straf , (in de roomsche kerk) schoon dit woord ook
dikwerf voor de vergeving der zonde zelve gebruikt wordt:
de Paus had gr•ooten aflaat beloofd. HOOFT. .Aflaat
geven , verleenen, bekomen , krijgen ; aflaat prediken.
Van hier aflaatbrief, de brief of oorkonde , waarin deze
aflaat verleend .wordt ; aflaatprediker , die den aflaat,
bij plegtige gelegenheden , openlijk afkondigt ; aflaat_
kraam , ongeoorloofde handel met den aflaat ; a flaatk ra_
mer , die zoodanigen handel drijft. Het woord aflaat

komt , in dezen zin , bij de oudste schrijvers voor ; bij
OTFR1D. ablazi , bij NOTKER. ablaz. Gotlz. ablo ,
sl. aflaat, zweed. ablata.
AFLADEN , b. w. , ik laadde (oul. loed) af, heb afgeladen. Eenen opgeladenen last af heffen : hij laadde de
helft der, vracht van zgnen wagen a f. Van eenen opgeladen last bevrijden : eenen wagen , . eenen ezel afla-»
den. Geheel laden , de volle vracht , of lading, ingeven:
dit schip is afgeladen. Van hier aflader , aflading.
AFLAGCHEN , b. w. , wederkeer. , ik lachte af, heb af-gek &gchen. Zich aflagchen , door lagchen afmatten,
AFLANGEN , b. w. , ik langde af, heb. afgelangd. „ Af=
reiken , van boven toereiken : wilt gij mij dat boek van
de bovenste plank eens aflangen ? Overreiken: ,g91
moet den brief aan dat huis a,(langen. Geven., weggeven : hij houdt niet veel van aflangen , hij is karig.
Van hier aflanger.
AFLATEN , (goth. a letan) b. en o. w. , ik liet af, heb
-afgelaten. Bedrijv. , nederlaten : iets aan een touw,
van den, zolder ,, . aflaten , laten afzakken ; hem -a aten-,
-de -in Bene mande. BJJBELVERT. min « aten, van
het vat laten :afloopen , aft en , overgieten , waarvoor
men geweenIgk verlaten ge ijl. Or d. , ,ophouden ,iets
te doen , eenes vaak niet vert e c voortzetten, doch meestal,
,

:

1

:

met het voorzetsel van : gij erg laqt r; aff van moor-den , en br cnden. , . J. R B. HWA.RT. Fan - het kwad
afaten , van! ietnan.d afaten , ophouden gemeenschap
met hem te hebben , zich aan hem onttrekken , hem ontwijken. Zonder pan : maar deze heeft niet afgelaten ,
mijne voeten te , ussen. BIJBELVERT. Ook zonder ander werkw. , of zelfst. naames.: laat af,, gij ontaarde!
toen hij nadere, lieten zij terstond af. En 't
F5
gr-uw...

„

go
cruwz;aant onsoeer laat nietaf. "L B.AKE, Van 'bier
ajlating.
AFLEENEN, b. 'v., if leende at, heb afl!1ttlelrKt. Door
leeiu:n hekomen. ter Ieen nemene hfJ lzeeft:mii «ohatte»
algeleend. Van hier afieener ,ajJeening.
A~FLEEREN, b. w., if,; leertle at1 'he'b otgeleerd,
Door
toesien. en aandachtigopmerken, van iernand leeren: iemand eene bunst ; eene hctndg'reejJajleeren. Ontwennens if.; cal hem die etreben wei afieeren,
\\'FtiEGGEN, (goth •. afligjan) h. w., il: legde(ook leide)
;af'~'lleb afgeL~gd (ook algelebd). VAn deveene plaats
\i'P:.'d~ andere leggen , en ,weI van.-de -hoogte -naar deIsegte: eel!' 8tU]; geschut pan .de aJlitit afleggen; leg' dc~t
,f,v.eJ)) ~Tt de [afel af.· ,\\feglegg~ll, om niet- ~leer tege»
)bl'iullen~l 'een bleed: llfleggen 1·~en',. 1:0ltW' (het 'T?Uwge;~afld'~~'~fleggen. Overdragl. " voor '])etllte~:" eene ecludd ,
')'r:n,'t'(Nl afieggen, '-lVl~'~,11et ·.•zetfet~{~fi~8~nw;~ leoen :'!Let
.~l ajleggen /slerven.'Ookhe-A fajfetf'ljen--; hi./. heef»
.l;M\Ylfg~l().gd; waaronder '1~(JerJ,tlan verstaan wordt, Van
:. •icslt·,,\leg~en ,zich ontdoen s zjjrte":t khat alleggen _;ee,le
geM'.,th/lr>e, dwaashederz enz, afle(g-gen., Z!Jne binder8chol!flen afleggen, ~ de . kitlderjai~en· VCl'JatlCM. In' l.4Vaarie
'veflte~~~ri;' doch alleenhjk tcn',aan1Acn vaii·~,~&t9gte- b~cstan ,
')ladsv::h~t ingewand ·i~,'\t1itgeb'a8l-M. is :'ilie:,vl/'·lt66yt' fleer
:~~'C. , g elegd. .Z.kh' ~~u,'~: ~~rt,ie1\H~ 't:~er' 7;1N.tk «w.ij-

.ai'"

at

!t@ll :G..eene .bQo~l8cltap ,. een,en,~,:.e~l'}"d'reene'":/tel-uJgenf-s,
een., h~zC!~lc\' ajleggen. Vol~~~enge~ :A·'~tte,,~~pi~,.(!f;.i!~$~~r~.
~,~oo,"! van ,den ~lta~ I#Jl ve~\vg4ereri·." ''()0~~Jant6l1 : .J6~eft
~k$r(llf~ ttJleggen; aene! :rt\JiJk..' :ilaarvab.: 't!mbtrigen'l8l:\.\Jnct
a~l~~lle'kkelf " '0 pdat ~ie' lwortd:;'vatt&; 'en\~.ll'~eiseft ,"flf<

.tontlel.l'njb

'wijl1~"'tok 'woftle;~~

Ook l;iS',''''afle'''g~ , gebrui-

:lleli~';' t611·'ncanzi~n5;.vallHliji()ot1e'~igch8'Meil; ;d:aJrmooe aan:Wultl~ftde'i~etu.itrekkoo.~iVatt' ',delt~orle kleederen , j waariW:)OOn,{nd~~gestol~vell:-4js; '~n; "het ::aandoen Vall ~ een ~o
!,gel\~ettl'd~ tloodkfeed : \' tIen:' ,,;;().erledenkft<~[:·1i;it}c li]}~ h'ffg)~\. '~n~' ~ij', die- t·" ~rk verl'igten'f \:w'ol'den", 'It:fll!gg~ 1'8

1m

;.~rrflt!'8~er8 geuoemd., ''lJieajleggeh'): Van hier,cijiDg-

j (~'t}ng~, i ~ \

A¥t~EGtiER{ m. ,meerv. aflegl!erl. . ·:Vaii;(,~f.M~ge1i;~)'i~'t1e
Wl~*' ubeteckel1issen van 'fliL "lL~~,we6rtl. \\ )H~~' \geh'rulke1~k:~18'H~t~er . is het - ,vo6rd,ttflegg(i/~\l jb l depjll~ln",'an .ie-

waiiJ , ....d ie

eenen B'eBtorp~flen,;een.\lyk ,

\zliegt ~; tle ~fleg-
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leggers zijn rjkel k• €'ocr hunne moeite beloOflrt ge
worden Ook wordt het ijl det-n genieenen .sprCek-ti•ai t ,
gebezigd voor iets , hetwelk; afgelegd is , ` b4 v. deze wi7ristok is een czflegqer , ,is van eené rank v iortgeko n10h ,
die van tenen anderen wijnstok " afgële d is. T 7b ' ook
wordt datgeen een,afeg'er genoemd ;. hetwelki a ?q el W ,
of weggelegd , is , otti niet meer gebruikt te s orden , 'yh11
welk geslacht de* daardoor bedoelde zaak ook moog WeF n
die pers deze lioed -- dit mes enz. a, zs een • af?e :=.
ger. • Van hier ailegster meestal in de beteekerlis vsn
vrouwen , die gesteld zijn ; om eene gestorwëne - af ' te
leggen , of het doodkleed aan te doen.
'LEIDEN , b. w. , ik leidde af, 'heb ,- a/ eleicl. Naa i
beneden , leiden : ik leidde haar van de trappen ai'
-

-

-

,

;

het ,water van het dal'aleiden den ' bliksem cflcide'ri. Figuurl. , door beweeggronden van iets afbrengen .- iemand van den regten r.,veg -- van zijn POO; •'re
men --- van de deugd afleiden. Del afkomst van iets,
inzonderheid van een woord , bepalen z celen leiden liet
:woord neus van het latynschie nalus af. Van hier af-

leidin.

AFLEIDJEI. , m. , meerv. cfdeiders. Vaan af edelen . .in al
de beteekenissen van dat woord. ! Ook -voór eenti- érktu g ,
waiarmede de bliksem afgeleid wordt : ik heb: eenen aJeider op min huis geplaatst.

FLEKEN , zie aflekken.
AFLEKKEN , o. W. , lekte af, is afgelekt. Afdruppen
. el' het bier lekte van liet vat af. Wanneér van tranen
-Y gesproken wordt , gebruikt men , doorgaans ,' leken': yik
zag de tranen van ligre wangen alle en
T
*'LEVEREN, b. w. , ik leverde af , - heb afgeleverd. A#^
geven 'afrenden : ik : moet morgen die -goedeten alea►e•n V&n hier afleP,e? , (afleveraar) aflevering.
FLEZEN , b Wo'o-' ik' las „ af, heb afgelezenn.— Afnemen
en -verzamelent de druiven wan eereen wqrigaai d a fle-zen ; ook eeneg -#' ngactrd czfiezen:' Iets , dat geschreven , of gedrukt is , luid afkondigen : eenén 'brièf, een
beuel a,7$ezen. Zich aflezen , door lezen. afmatten. Van.
hier aflezei• , aflezing,
AFLIGGEN, o, w. , " ik lig af, - héb' afgelegen,' en ben
-

,

afgelegen geweest. Verwijderd liggen: m n huis ligt
te ver van den gemeenera weg af, of is te roer uren

den

Ar.
den gemeenen weg afgelegen ; want afliggen en afgelegen rein beteekenen hetzelfde. 1kl^ n b al j&eeft drie
voeten van den paal afgelegen , of is drie voeten van
den paal afgelegen geweest.
Ook wordt het als bedrijv. gebezigd , in den zin van,
door liggen afzonderen : het paard heeft al zijne haren
afgelegen. Door veel en lang liggen verzwakken : zq
heeft zich afgelegen. Van hier afdigging.
£&FLIGTEN, b. w. , ik ligtte af, heb afgeligt. Door
ligzen afzonderen : het deksel van den pot afligten. De
schellen van de oogen afligten ; ook figuurl. , voor klaar
doen zien. Van hier afligter , afligting.

AFLIJVIG , bijv. n. , zonder trappen van vergrooting , beteekenende dood , gestorven : verleden jaar was hij nog
niet afl jvig. Afl Jvig worden , overlijden , sterven ; aflijvig maken , dooden , ombrengen. .d flivig is zamengesteld van af, dat hier het tegendeel van datgeen aanduidt , waarbij het gevoegd is , en ljvig , van 4ff, hetwelk_ oudtijds in de beteekenis van leven gebezigd werd.
.git flivig is derhalve zoo veel als levenloos , zonder leven.
Van hier afhvigheid.

AFLIKKEN , b. w. , ik likte af, heb afgelikt. Door likken afzonderen : de suiker aflikken. Ook met de tong
schoonmaken : den lepel aflikken- ; lik uwera vinger aa:
Van hier aflikker, afikking.
AFLOEREN , b. w. „ ik loerde af,, heb afgeloerd Door
loeren vernemen , in den gemeenen spreektrant : iets van
iemand . eiloer. en , ook iemand iets afloeren. Ik heb
alles afgeloerd, ben, , door gluren en scherp kijken , achter alles gekomen. Van hier afloerder , afoering.
AFLOKKEN , b. w. , ik lokte af, heb afgelokt. Van iemand , of iets , naar zich lokken : hq lokte mij m jnen
hond af. Figuurl. , door list, of vleijerij , van iemand
bekomen : iemand geld aflokken. Tot het tegengestelde
van iets overhalen : iemand van den regten weg -- van
de deugd -- van zin voornemen afloiken• Van hier
atokker, aflokking.

AFLOOP , m. , meerv. a floopen. Een afloopencie weg , afgang: deze afloop is mg te steil. Hier Zin twee
aftoopen. Voor het afloopen, zonder meere.:: de afloop
des waters, de ebbe; het water moet zijnen afloop
hebben. Het einde eens bepaalden . tijds : ik heb mijne

reis

A -p.
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reis lot na den afloop dezer taak uitgesteld. Voor
den afloop vara dit jaar, enz.
ÀFLOOPEN , o. en b. w. , ik liep af, heb afgeloopen.
Onzijd. , met de huIpwoorden Zijn en hebben. Naar beneden loopen : pij hebben den ganschen dag op- en
afgeloopen ; en : wij zin de trappen afgeloopen. Zie
mijne nederd. spraakkunst , F. D. § 273. Het water
oopen , , van de werf in het
loopt af;; een schip laten afloopen
water laten loopen. Ten ende loopen , en daarom o p houden % het uurwerf is afgeloop en. Fi g uurl. , van de u
tijd , ten einde gaan : tot dat min proeftjd zal afgeloopen zijn ; hij zag zijne jaren treurig afloopen.
Eenen uitslag bekomen : de zaak is wel -- naar wenseb
afgeloopen. W?/ willen zien , hoe die aanslag zal
afloopen. Ook met bijvoeging van met : hoe zal het nog
-

met mij afloopen ! het zal haast met leem afgeloopen

(hij zal haast aan zijn einde genaderd) zijn. Bedrijv. , door

loopen afmatten : zich afloopen. Ook iemand afloopen:
en loopt de vrjster af. VOND. Zich met geweld meester maken : een schip afloopen ; het platte land. afloopen , uitpiunderen en verwoesten. Door loopen iets van,
iemand afwinnen , met den derden naamval des persoons ;
inzonderheid in de wedloopen en renspelen : ik heb hein
den pr j8 afgeloopen. Van hier aflooper , a `looping.
AFLOSSEN, b. w. , ik loste af, heb afgelost. Afschieten , inzonderheid van grof geschut :, een- stuk geschutcafossen ; doch meestal zegt men slechts lossen. Iemand
aflossen deszelfs plaats-vervangen , of door eenen anderen laten vervangen . en hem daardoor van zijne bezigheid,
of van eenige verpligting , ontslaan : iemand van den ark:

beid aflossen; de waicht aflossen ; zij lossen elkander
telkens af. Afdoen , betalen : eenen rentebrief aflossen.
, aflosser , aflossing.
Van hier
AFLUISTEREI, b. . w. , ik ' luisterde af, heb afgeluisterd.
Door luistereo vernemen : z^. hebben ons gansclie gesprek afgeluisterd.

AFLUIZEN , b. w. , ik luisde af, heb afgeluisd. Listig-.
lijk ontnemen , in den genieenen; spreektrant : zij luisden
hem al zin geld af.

AFMA.AIJEN , b. w. , ik maaide af, heb afgemaaid. Met
Bene zeilsen afsnijden: het gras afmaa jen; den akker
afmaaien. Zoo zegt men van den dood, met Gene zeissen
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Si verbeeld , dat. hij liet leven der menselae armaait.
Ook bezigt inen liet gras voor iemand, voeten afmaai_
j en , als eene spreekwijs , in den zin van iemand , in h
genieten van voor(leelen en genoegens , voorkomen.:
hij
maait al het gras voor mijnre voeten af ULPHILAS
heeft reeds afmai tan , in den zin van afsn jden. dan
hier afrnaaijer, afmaaiing.
AFMAKEN , b. w.,, ik maakte af, heb afgemaakt. Ge--

heel klaar maken , de laatste hand aan iets leggen :

een

everk , een kleed enz. afmaken , voltooijen. Bijleggen,
afdoen : hei (zeeft het voor eene geringe som afgemaakt. Ombrengen , van kant maken : • iemand erfma-.
ken. Ook zegt men zich afmaken van iets , d. i, iets

van zich afschuiven , zich van iets ontdoen : ik Leb mij
pan cie netelige zaak maar afgemaakt.
Afmaken. is ook in de walvischvangst gebruikelijk ; en
wel in dezen zin : het spek weder , uit het fiensgat,
boven O . ..biet schip te tiale ra , aan vinken te snij den
en te kappen ; en ditheet men afmaken. ZoR.GDRAG.
Van hier ,afmaker, af making. .
AFMí^LEN , b. w. , ik maalde (oudt. moet) af, heb af.&

gemalen. ' Het op den molen gebragte graan geheel ma"
,ren of zooveel malen , als gemalen moet worden : tva
zullen dezen zak (het graan , dat in dezen zak is) nierar
,

arst afmalen.

AFMALEN , b. w. ,, ik maalde af, heb afgemaald, Af.^
schilderen ; deedaante eenerr raak , door malen f af besla
den.: eene stad , een laridsclztrp, Benen. persoon tifmma-len • O verdragt.. levendig beschrijven. ;, ko. nde ik de caf
brr gssel j L•heid dier zaak } naar het leven , afmalen }--.
men / e f t hem mi Natel jk • afgemaald. Van hier af-&
. maler , af maling.
APMANEN , b. w., ik maande. af, heb afgemaand. Vermanen , iets.. na te laten , of te vermijden : iemand c a :

het kwade af manen. Van hier erfmaner , afmaning.
AFMARTELEN , b. w. , ik ma,•telde af heb afgem w .
t.eld. Zeer martelen , in eene overdragtelgke beteekenis : g/_
.nzcfptelt ani F7net uwe ver w jten af; het treurige voor
uiixzig t martelt hem af. Zich afmartelen hij martelt

zich dagel jks , met de akeligTte denkbeelden, af. Van..
iér afmarteler, af marteling.
.
AFMATTEN, b. w, i.h matte e af , cb ofgemat. Mat

A r.
en kracbteloos maken : bic/t door , arbeid afmatte.. De,
hitte heeft het leger afgemat . Van hier a nnattej•, afina hing.
AJIELKEN , b. w. , ik• molk af, lheh aygemolken. , Ten
einde melken , ..... al de beesten melken, die getn©Ikce.n
moeten worden : de koe jen zin reeds afgemolo er.
O verdragt. , en in * den gemeeneg. spreektrant : zij , 4gef t
hem , sc/zatten afgemolken , van hem afgetroggeld„ en,ve spild.
,

,

AF'MENNEN , b. w, , i. mende af, heb afgemeru 4 Door
menn3n afmatten, . afrijden,: ,-c paaiden af nnennen. Qvx
dregt. , van menschen : Izq is Wel geal1ig , maar , ^ kcat
zich niet afine,zenen. ' Van hieip afnzenner.
AFMEJE QELEN , b.. w. , ik• rne^•relde af, lieb afgenzer^
geld., Geheel krachteloos maken , inzonderheid , ,door
Zwaren arbeid en vermoeijing : een afgemergeld paard.
,

,Zich, afmergelen. De ziekte heeft hem afgemergeld.

Mergelen komt van nzei-g; gfiner g^ elen (ook uitmergelen) is derhalve, eigenlik , zoo veel als het merg uit x dc
•

beenera persen , en dus , verzwakken , krachteloos maken.
Van bier afinergeling.
AFMETEN, b. w. ,, ik. rnat af, 44b zfgelnee f en . D, maat
eenei zaak naauwkeurirg jk hepa en e e amen m ; : en
duimstok afmeten. •Verzen.', tter repen afxnetçn.

Inzonderheid , ter bereiking. van zeker Qogme)rk ,, afweten :
-

eer. stuk gronde ' tot een huis , eenen aLker tot repen
tuin, afaneten... Zes ellen wan een stug leen «fineten , - om die af te snijden. O verdragt. , eene > behooxl ke
verdeeling van, iets maken « hq weet zijnen tod teel; af
te meten,... De ' eene zaak naar de andere inrigten «ii bepalen; de straf naar, de misdaad afineten. r, r_
pli aar ofze ki achten cz. fgeme#r ,, Naar
de, :v ' iet, aud n beo©idee o bietgelu k
nar c ; cent af etc ntjueuy, . ,gissen :.. men
kan daa,i • i4'i 4gt4jk, afinete Z , dit eng. L: 'BASE gebruikt af ete , " iri den z.in van : on4erscheiden ,. afscheiden gq duisternis , 1ze nacht, vtn dag - afnzeeto. Van
hier ci fineter , afrnetini•
AFME .USL`LLN , , b. w,. , d metselde : af, heb afgemetseld*
Ten einde metselen ik zal dezer, maar eest afmn tselen, dit ,thuis is,. irx di-je weken., afgemetseld.
AFMIKKEN, b. w., ik mikte af, heb afgemikt.: f ►o..
Sen,
j

4

3

-

ge

k.

gen , afzien ; door mikken vernemen : ik had de breedte
van den tuin net afgemikt.
AFMOLMEN , o. w. , ik molmde af, heb afgemolmd.
Vermolmen : dat hout begint , overal , af te molmen.
AFMOMPEN , b. w. , ik mompte af, heb afgemampt.
Door list verkrijgen : iemandiets afrnoinpen, hij HoorT
.

doch niet veel meer in gebruik.
AFMUft.EN, b. w. , ik ?vuurde af, heb afgemuurd. Met
eenen muur afschieten : ik heb den tuin rondom afgemuurd.

1

AFNAAIJEN , b. w. , ik naaide af, heb afgenaaid. Ten
einde naaijen : al uu' goed is reeds afgenaaid.
AFNEMEN , b. en o. w.. , ik nam af, heb afgenomen.
Bedrijv. , van de hoogte , of van de oppervlakte eens dings ,
nemen : den hoed afnemen; het kleed von de tafel
nemen ; de . Laa rten afnemen , afheffen. De tafel
afnemen
afnemen , d. i. de overige spijs enz. van de tafel afnemen.
Iets van iemand nemen : ik heb hem zijnen degen afgenomen ; iemand eenen last afnemen , hem daarvan ontheffen ; iemand zin geld afnemen , met list , of geweld,
ontnemen. Den room van de melk afnemen afscheppen. Door middel van eene schaar , zaag , een mes , of
eeneg ander werktuig , wegnemen : iemand een lid afnemën , afsn"den ; zich het haar , den baard , laten af,

nemen. Gij moet deze plank nog wat afnemen , af-

schaven , afzagen , enz. Ook "wordt afnèmen , in den getneenen spreektrant , voor met eenen doek afvegen , reinigen , gebezigd : neem de stoelen , de regtbank , ( d.9 L.
het stof van de stoelen , het -nat van de regtbank) nog
wat eraf. Overdragt. , voor bevrijden : gij hebt mi een
zwaar pak van liet hart afgenomen. Laten doen : iemand eenen eed afnemen. Laten betalen : iemand eene
geldboete afnemen. Opmaken , 4esluiten : het gevolg
der zaak was uit derzelver toedragt ligte4/k af te nemen. Ten goede, of ten kwade, duiden : ik neem u dit
wiet kwal yk - af; waarvoor men ook enkel nemen zegt.
Onz "d. , met het bulpw. zijn , in grootte, duur, kracht en

waarde verminderen , zoo van personen , als van zaken
de maan neemt af, wordt, schijnbaar, kleiner. De
koorta is aan het afnemen, begint te verminderen. H ij
is zeer afgenomen, door ziekte verzwakt en mager geworden. De daggen nemen aanmerkelijk af, beginnen
kor,
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korter te worden. De l3oekkliarndel neém.t hand over
hand , af geraakt in Ytr ral Van hier aJne r ajiie"
ming..
AFNEUZEN b. w. ik r^eusàze af; heb afgeneusd •: Iii
den gemeenzamen stijl • door neuzen of Snt elen verne-*
men j hebben áilés dfgeizeud. van hier czfneuxer ,
.aftie zing.
j

AF 1 JPE 1' , bi v . , ik zeep af, heb afgei epen. Hétzélfde
als a n y pen. Van hier a fnq per afnqpzng.
A.Fó0 0EN, .b. w , ik oogde: af, heb afgeoogd . boer
oogen d. i. scherp toezien , vernemen : ik -kan hier al~
les áf oag Yz.

AFOOGSTEN; b. vv. , ik àogstte af; heb ttfgeocsgt.. Al
de : vrui ehten nzanielen
i
: gq en sult .den hoeck uwer
velts, niet gansche4jk afoogsten. -BIJBELVERT.

AFPACH EY., b. w , zk , pachtte af, heb a fge' -weit
Door pachten bekomen , in tegenoverstelling van verpachten : a heb cïl zVn kond afgepacht.
AFPAKKEN . b: w. , ik pakte af heli afgepakt I1et
geen op^gej akt was (b v: s op . éénen wagen) afnemen ; di'
koffer moet. 4'ede ' cqgepetkt tuoi-dejk. Eenent wager
afpakken . ontpakken. Ten einde pakken , --- alles , wit
gehakt .moet moorden , tot- pakken mtiken : wq ,hebben cel
de snuif afgepakt In den gemeerien spreektrant, komt
gifpak*ert ook voor , in dé beteekenis vaan , `met geweld a£
,né net : ik pakte hem derf - degel af
AFPALEN b. w. , ik paalde af, heb afgepaald ; Mot
alen áfschèiden ik heb dezen aker laten af, c1e .
Van bier afpalznga

AFPASSEN , b. w , ik paste ap heb -afgepaste Met den

jassen efineten : gy moet de .lengte erg de breec lL Wel
afpcasèehè .d pae en wordt_ dok in oden zin vari aftellen
gebezigd : het gefri ligt afgepast - hart hier c2 passer• ,
,

R `,

; a fpasei in .
te

AFPEILEN IS w ; ik jieilc `é n, 'hei hf èpeild. D oor
peilen vernemen : ik heb de diepte z, Gepeild.
AFPEINZEN , (zitli) wederk. w. , ik peinsde m# af,, heb
mij rtfgepeined goor peinzer afmatten : ik heb uzi `
op die zaak afgepeirnsd,

'&FPE LLEN ; b. w., ik példé gif; heb afg'epe ca Den bast
-

van iets afdoen : -floten - afpellen. Ook voor teen einde
• pellen: de ,bodne 0
t epeld, affedopt , uitgedopt :
Vang

9g

A V.
Van hier Gifpeller , afpelling.

AFPERKEN , b. w. , ik perkte n f, bieb a geper^•t, Door
.

perken afscheiden : de grond , dien ik tot eènen .t4&zn
zal aanleggen , is
s reeds .afgeperkt. Van h afper'
ker•, afperking.

,(FPERSEN.;.,.: b . w. ,

ik perste af, heb afgeperst. Ten

einde persen (in de perserijen gebruikelijk) : wi hebben
ijl -het laken afgeperst. Door persen en dringen ver
krijgen, afdwingen : zij persten mg de helft mijner.. bezitting af; iemand een geheim afpersen. ti Van ` hier
«fperser,, afpersing.
AFPEUTEREN , b. w• , ik peuterde rif, heb afgepeuterd.
Door peuteren , of met den vinger vroeten , afzonderen,
in den genieenen spreektrant : hij heeft de korst van de
taart afgepeuterd.
AFPIJNEN , (zich) wederk. w. , ik pijnde mij af, heb m jj
af epijr d. Zich afpijnen , afmartelen.
AFPLAKKEN , b. w. , ik , plakte af, heb afgeplakt. Ten
einde plakken : ïvctnneer gij de zakken afgeplakt .hebt.
AFPLEITEN, b. w• , ik pleitte af, heb afgepleit. Door
pleiten bevrijden : ik heb hein van de galg afgepleit.
Ten einde pleiten : die zaak 'is reeds afgepleit.
AFPLOEGEN , b. w. , ik ploegde af, heb, afgeploegd.
.
Ten einde ploegera.: de aLLeir is afgeploegd.
AFPEOOIJEN, b• w , ik plo zde af, heb afgeplooid.'
'en einde plooijenn . g?/ moet.. deze nuts eerst afplooï:

;

jen.

AFPLUIZEN ,` b. w, ik ploos af, heb . afgeplozen. Met
de vingeren aftrekken : de roofjes van eene geer afpluizen. Van hier . afpluizer , afpluizing.
:

i

AFPLUKKEN, b. w. , ik plukte af, heb afgeplukte Met
de twee voorste vii geren afbreken : eene bloem , eene
vrucht afplid ken• Ook door plukken kaal maken: een
doen afplukken. Van hier afplcckker , afplukking,
AFPRAGCHEN , b. w. , zk praeltte af, hek afgepraeht
y
'
Afbedelen : kresjens a_fprcagclten.
AFPRATEN, b. w. , ik praatte af, heb afgepraat. Door
.raten vverooi•zaken , dat iets niet geschiede zq wilden,
-

dat ik la ger zoude vertoev.en , mital zk ,p •rr t e het
nog af. ' Somww1jIen ook - als onzijdig:. .,eatzdel j'' heb ,
wij a epraa t , het praten geeindigd. J.
.

AFPRE EN, b. w., ik preekte af, heb -af_gepreek t. Door
pre-:
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preken , of Iarig pratri ; tot het tegengestelde trachten
o er te halen , ontraden z _ /tq w 1d e 'e tm kers., maai•
ik heb het hem nfgepre ht.
AFPUN'£EN , b., v . 3 ik, puntte af he* • ^. fgepurtt. De
pttn,t wegnemen .: gj vno et iape pen 7309 «kut nfpunten.
Van hier afpu, ter, ufpunting.
AFRAPEN , b ver. , ik ried af (ik raadde't wordt ock
reeds gebruikt) , .heb dƒ-geraden.. Door raden`, raad geven . s . van„ eens zaak trachten , af te< houden : ik heb kent
olie zaak sterk afg iatt en.. Ook — ierna d van .iels c^
raden. Van
f
n hier afrader, af radzng..
AFRAKEN , o= w. , ik. takte af, hen afge 'diakt Vets
wgdord worden .. Oari - den regten weg afraken hif
rat *1e dl aei iel .L van uzi cinderswerp : af; '14n zijra
.:,*stuk afraken , in de war raken: Los , vrg reken die
,.$vh p. is nog ge1ukLglqkvan . cie bang afgeraakt Z ich
ontdoen : ik zitakte , in korten tijd , van de zacx, geheel aïf ik zal ried van. hem af t•aLen. Niet meer raats
,

eh en : .,dom: , met f cheF gewoonte , . is geheel afgeraakt.
Latei varen : hoe cctl hy nog ean . den dr a,zk liet
. e1 f'. c frnker

TOT s ► ^r^ y ^k r^cx ode af ; .heli tzfger ar a Den
rand kleiner maken _den rand afdoen : ik- zal der toec
mot álaten ctfranden. Van hier afr ader ; afiaidzng:
AF PEN , b w. ik > raspte af, heb tifger• ispt Met
de raap wegnemen i een sta . vr n de Laa af, a pea.
Van bier cc remsper ; erf i&pIn '
AFRU[ , .zie bes/uit
onp+^rs: w . y liet 'regende af, heeft
AF RENEN,
&
t e+ ►
.f .gig
regend.' Ten einde regenen , geheel uitregenen t , eé
heet . ^i•eed. c fgereqende
ÄFREG 1^EN 0 zie af, tgtezz
AFKEIKCN i . b.. w , ik reikte nf heb ctfgei ezM P4et
uitgestreku abri „ bereiken. i s ik kan het nnaurvelrke raf-S
reiken , daaraan . reiken: Ook zoo veel als afgeven of
aanzei en eenera bitef b9 : iemand . afreiken
AFREIS v. vertrek , 1 e reis van eens plaats : órize izf re .
AFKAN

r'

4

-

-

-

is op morgen ',bepn:ald.

^., J LIZ^N., Q w, k reisde nf,`. den afgéi etad: dan
eens plaats reizen : wcínrieei• : tilt gq nfi•eizen
iFP tE ENEN ; b. en ;o. w. s ik reiende af, heb. r fgere
•end. Bedrij' door rekenen af zonder n i aftrekken: dë=

•©0

A

F.

te tien guldens moeten van de som af eregen Z u-'or_
den, Onzijd. , verrekenen , de rekening efFtieii : 'r'rzórgen
nullen wij , afrekenen. Ook overdragt. , voor tránen ,
]kastden , in den gemeenen spreektrap wanneer
eens afrekenen zal het er slecht met u uitzien. Van
`

bier afrekening.
'AFRENNEN ' o: en b w, , ik rende af , ben én /b af...
gerend. Onzijd. , rennende zich van eene plaats 'verwy
deren : zy zijn van hier afgerend. De paarden renden van den weg af. Bedri**v. zich áf rennen , door
rennen afmatten.
AFRIGTEN , b. w. ik r^igtte af, leb í fgerigt. Zekere
„

.

vatbaarheden mededeelen , bekwaam maken, zoo wel van
dieren j als van menschen : een paard , --- eenen hond
tot de jagt afirigten. Jij - i* op zint voordéel- moeer
mei .afgerigt.; hij ia op allerhande schelmstukken af

Schoon aifrigten als van ragt afkomstig o Ogenlijk af_
regten zou moeten zin , verkiest het gebruik echter , in
vele der var* regt afgeleide woorden , eeffe , i , in plaats
van eene e , als onderrigten , verrigten 9 inrigten , rigtsnoer enz. VONDEL gebruikt nogtans afregten , maat'
ira. den zin van afdahken wegze rdexn rt li"aer rná#i hadde
.

uwen knecht, o . zijn , bele ft ier oe, orzdanc baar

ï rgerecat. Van hiei afrigtelr , ezfrigtingi

AFRIJDEN , b. en o. w. , -ik reed af, bèn en kei afge..
reden. Onzijd. , maar berieden rijden : zq zyn van den
berg afgereden. Van eene plaats wegrijden : z# zullen
morgen , van huis af •den. Bedrgv. , door Men^a'fZo - `eren : hij heeft . het paard de beide hoefajiera afgereden. Door rijden afmatten : een paard arden ,•
gereden.
zich afraden. Van hier a, fridei
'AFRIJGEN , b. w.' , ik reeg af, heb afb'ereger. tets^,^ dat
aangelbegen , d. L. , in eerre rij aan iets anders , bijzonder-.
lijk aan eenen draad , vastgemaakt is , weder afdoen , uit
een nemen . peerlen af -jg. en - Van hier afrgger , af r
rgging.
AFRIJSELEN , o. *. r ►seide af, is afget-iseld. brokkelen en afvallen : die muur' begint hier af te r#selen.t
Van hier afr. j reling.
.

,

..4ƒ1-il`selen is het voorrdur.? w.- Van biet oeroud. af ri►sen , bij Kit,. afallen.
ASA
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AFRIJTEN , bh w. t (van rif ten , gr. /,o'F,r) : i l reet af !
liep afgereten. Afscheuren h/ reet een stuk van z$nen mantel af.
f Van hier afr• ter , aff tang
.FRIJZEN , o. w, , ik rees af',, ben afger.çzen. Van eene
plaats opstaan ; z ► vielen, maai• rezen terstond wedei'.
van . den grond af.
AFRIKA , o. Eed der bekende werelddeelen : van het
vruchtbare 4ƒriko. VONDEL. Van hier het bijv. naamva.
a f rikgsch , aau dit werelddeel eigen , of tot hetzelve
Echó'orendpo ,oen azfrikaanscl4e vrouw ; afrzkaansche
zeden , en het ;elft. naamwo afrikaan afrikanen , een
znwoner , . Qf tnwQpes van dit wereld deel?
men syil , dat Afrika yan f (aap , Iioogd .gil„ f e) en
nee , eene landstreek , een rijk , afkomstig is , en zoo yeel
11s liet land der apen beteekept , Welkenm de Fri—

•

:

,

,

--

giers en Celteri aan dry werelddeel gegeven hebben ,,` dewiL
dit dier het eerste en gewigtigste geweest is , dat de eerste
-

zeebouwer aldaar ontdekt hebben. Deze afleiding zal niet
vreemd, yporkornen , wanneer men overweegt , dat de Frir
giers , ' oudtijds , eene taal gebru ,t hebben , waarmede de
hoogduitsche veel ' overeenkomst heeft,
.FRPEIJEN , o t en 1. w. ,! ikk roeide af, ben en heb afgeroeid. 3nzijd. , door middel vai roeispanen , . of e—
amen , 7;c}4 van eene plaats verwijderen :. zij zin vare hei
groots hoofd afgeroe&d. Bedrijv. , roegepde van gene
plaats verwijderen zij hebben ons van de stad afge—
roeid. Door roven zich ' afmatten : wij roeiden ons af
OE?EN b. w. , ik riep af, heb a. geroepen. Van
boven roepen Bemand afroepen, om naarieneden te
komen. Door roepen afsebeiden , verw4deren : A ► riep
rn ► an ms ne heziglieden . af 'Van eene verhevene plaats
1144 aflcondi eu de vutheli k, geboden za reed. a, fee-.
p !'a por^
er roe r .
roepen.
„i' . apoe
afroeping.
►FROES'rEN , o. w. , roestté af, is afgeroest.. Door.
,roest afg st e des worden tje, knop is Pari cie taan aft

geroest.

AFROFFELba( , b. w. , ik roffelde of heb a gero,, ff'eld.
Het ruigste afschaven , met eene acbaaf x welke roffel genoemd , en gebruikt wordt, pm he; ruwste van e hout
af te schaven. deze planken moeten eerst af.ge ofe1d ,
met de roffel afgeschaafd, worden. Overdragt. wordt dit
woord $ebruict-, in den zin van aasti gu ruw wei• en ,
3
zou-
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zonder te zien , of het net , of slordig geschiede: gij hebt
dczt maa" wat af;•er•á eld.
AFROL! EN , h. en o. w. , Zk rolde af ; ben e heli qf..
gerold. Onzijd. , rollende afvallens : de s'teehèn roldm
van den berg af; zij waren uan den dijkt :'ifgir6ld,
3e(h•i) v. , naar beneden rollen : eengin steen van den berg
afrollen. Hetgeen opgerold was , .uit elkander rollen eert
stuk lint af?-ollen. ` Van hier afroller, a •olliag *
AFRONDEN, b.` w: , ik rondde af, heb ttfgtr•ond. Be .
hoorlijk rond 'snaken:: eenè hiQz ten schyf eeil stuk
metaal afronden. Van hier af •onder, af •bnding.
AFROSSEN , b.. w , , ik roste af, Izeh afgerost. Af 'ijlen ,
door veel rossen (rijien) dr^atten: hij'rost de paarden
f : In den gemeenera gpreektrant , op banken , of
stoelen , te ; rijden , ook door kruien en k irnm ezi , versÍgtt;% , bederven rósse al ` unnè klcède^rdri 'af
'Afslaan , . stokslagen gever hij liet hemrdecrlOO afrossen.
Van hier afroá se r afro s ing.
AFROTTEN , o. w. , zk rottecle cif, ben afgerot, Door
rotten afgescheiden worden : al de appelen z jn mg afgerot. Van hier cfro ttzng.
AI RUILEN , b w. , ik ruilde af,, heb ta g ru'ild. I `oo
vuilen 'bekomen . ik ruilde hein' v*n ' 1battrd af R '
AFRUK . EN , b. w. , ik rukte á, f ,- h'b `, ttfger^ukt• Met
geweld aftrekken : hei '.!l is nipt afgestroopt ,' maat• afeiukt. Van hier afrukkei, arukkztg"
AFSABELEN , b. w. , ira sabelde af',, heb aJgaabeld,
Met del sabel afhouwen : - ien2ccrn'd het hóofd -- - t eenera
arm , afsabelen. Van hiel- af abeler , rzfsabeltng
AF SCfIA DUWT. N , b. w. , ik sehacl uu'de af ., heb áf, eacliacluwd. De schaduw van iets vertoonen, --. duisterlijk afbeelden , — een schaduwbeeld van iets maken ezn zncd a f scliacluwen (frán so silhoue,tter). Van bier ac
schacluwer, aj,scliacluwing.
A= $CH -- FEN , y b. w. , ik . schafte af, heb a fgesehd ft.
Hetgeen men _ gewoonlijk bij . zich , of tot zijnen dienst
e :f t wedoen , van ' menscl .en en c1it cri s Be en meel t
r,rs(haffen Faaiden , lzonc en afschaffen toen opbonden opheffen ^ eene u-'et , een erebrui , ° ene ' e;í s ori e` afscliaj en. Van hier à schafes• ? afiic iti ix
AFSC-11 &'ÇtfEN, o ss ik scham i :te af, ben tzf, escham p t.
}l^
Even rake u af
n . de b ^l schat t ` af ° lu en
.b
rappp
gei.
.

-

,

-

»
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-

-
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-
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gemeenen spreektrant , bezigt neen het hiervan afkomstige
zelfsi. naamw. afschamper voor het afschampen , en
men zegt , wanneer de bijl , b. v. , onder het , hout hakken , afschampt : dat is een afsc/uzrrnper.. Van hier afschainping.
AFSCHANSEN , b. w• , ik sclianste af, heb a. fgeschunst.
• Met - schansen omgeven : liet leger lag rondom afgeschanst. Van hier afschansing.
AFSCHEID , o. Van afscheiden. Het bevat, over het ge
heel, het denkbeeld van afzondering en afdeeling , en wordt
alleenlijk in de figuurlijke beteekenis van het werkwoord.
gebruikt. Naar den bedrijvenden vorm des werkwo.ords
iemand zin afscheid geven, uit zijnen dienst laten
gaan. Zin afscheid nemen, Benen dienst verlaten. Figuurl. zegt men ; de zonde , de ondeugd afscheid geven , die verlaten , afleggen ; cle wereld afscheid geven ,
zoo wel , zich aan de verbindtenis met de wereld en alle
alle aardsche dingen onttrekken , als ook sterven. KILIAAN
zegt : afscheid des houtvel/ks , voor echtscheiding.
HOOFT bezigt afscheid , voor eindelijk besluit. Naar den
lijdenden vorm des werkwoords , voor de afreis van eene
plaats , of het verlaten van een gezelschap ; nog meer echter , voor de plegtige omstandigheden , welke de wellevend
Leid , in zulke gevallen , ingevoerd heeft .: afscheid van
iemand nemen ; wonder afscheid te nemen , voortreizen. Van hier cfscheidbrief,, afscheidmaal, afscheid-.
redevoering.

AFSCHEIDEN , (goth. c^, f skaidan) , b. en o. w. , ik scheidde rif, heb en ben afgescheiden. Bedr. , zaken , die
met elkander vermengd zijn , van elkander afzonderen , in
de scheikunst gebruikelijk : goud van -,f ilver afscheiden ;
in , welk geval , echter , het eenvoudige sdheiden gebruikeljker` lag Zich afscheiden , afzonderen : Azij heeft zich
van de wereld afgescheiden. Onz. , . zich verwijderen:
ik ben gisteren van - hem afgescheiden.. Laten varen
laten steken : ik zal van • dat werk maar afscheiden.
Eindigen : het ' eerste boek scheidt hier raf., Van hier
afscheidel/ k , dat afgescheiden kan worden.; afscheider,
a'scheiding.

AF SCHEIDSEI , o., meerv. a fwcheidsels. Van afschei-den. Hetzelfde* 'als afscheiding: de middelmuur des
afscheidsels. BI JBELVERT.

G
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ESCHELFEREN , o. w. , ik schelferde af, ben a fgeoi
sehelfer•d. Met schelfers afvallen : die muur sehe feit
overal.(f. Van hier afschelf ering.
AFSCHELLEN , b. w. , ik schelde af, heb afgescheld.
Door het trekken aan , of roeren van de schei , van boven
doen komen : de knechts afschellen.
AFSCHENKEN , b. w. , ik schonk af, hela afgeschonken•
Door schenken afscheiden:: den room afsclbénkén. •
AFSCHEPEN , b. w. , ik scheepte af , lteb afgeseheepb.
Met een schip vervoeren : - goederen afschepen. In den
gemeenen $preektrant , zegt men ook : iemandd afsehepen , hem van zich zenden , zich van hem ontdoen. Van
hier a f scheper , afscheping.
AFSCHEPPEN , b. w. , ik schepte af, heli afgeschept.
Door scheppee afscheiden : de boter afscheppen..
AFSCHEREN , b. w. , • ik schoa,• af, - heb afgëschoren.
Met eene schaar , of een seheermes , wegnemen ; het haar
den baard afschei en. Van hier afscheer de: , a,, fselie=
ring
AFSCHERMEN , b. w. , ik schermode af, heb afgeschermd.
Dooi- schermen afwenden : hij scherende den stoot be=
hendigl jk af. Door schermen afmatten : zich c fschermen.

AFSCHETSEN , b. w. , ik schetste af, heli afgeschetst.
Eene schets " van iets maken : ' iemand afschetsen. Eene
beschrijving van iets geven : hij schetste de vrijheid in
hare _ware gedaante af. Vaai hier afschetser, afschetsing..
AFSCHEUREN , b. w. , ik scheurde af, heli afgescheurd.
Door scheuren afzonderen : een stuk afschièuiren.' Overml
dragt. , met geweld afsèheiden : 'hij was van haar niet
af te scheuren. Van hier a fscheurd er , afscheuring.
AFSCHIETEN , b. en ö'. w. , - ik schoot af, heb een berg
afgeschoten. ' $edr.. , door eene snelle beweging voort-.
drijven : eenen pijl afschieten. Zoo ook ten aanzien
van allerlei 'schietgeweer : een pistool , -- een 'kanon af-=
schieten. Door middel van eenen schoot , afzonderen :.
-

,

eenen vogel van het dak' a f$chiete a; iemand. Bene
hand, eenen arm afschieten. Door een rrïtddelschot
verdeelen, afscheiden : ik heb deze kamer "van de an-i
dei •e laten afschieten. 0nz. , met zijn, afglippen, uitglijden : biet ines schoot af Vare hier etfselhie6et• , a f, I;,.
chicting

Pl

LFSCHU EN , o. w. , ik scheen af, heb afgeschenen.
,taf blinken : het vuur a schijnt wel af
AFSCIJIJNSEL , . o. Van «fsch ner •^^qgglans: het r:fseh jn el van het vuur.

AFSCHILDEREN , b, yv , ik schilderde czf, , heb afge-•
schilderti. Eigcnlijk, zoo veel als afmalen : iemand, eene
bloem afschilder Ten einde schilderen: morgen zal
ik het landschap aj e$chilclerd hebben. Figuurl. , zinr elfijk afbeelden : z/ vloog op , liejn aan , net een gei
laat , waarop de razernij afgeschilderd ivas. In dezen " zin , - bezigt men , meestal , het enkelvoudige achilde
1•en. Insgelijl s , levendig beschrijven : ach , dat zk u het
t! eurage tooncel myns jamrtzers czfschildere 1 Va dier
!

afschilde,

AFSCrnLFERE T , zie u, schelf eren.
AFSCHILLEN, b. w. , ik schilde af, heb afgeschild.
De schil afdoen : genen tak , eenen appel afschillen.
Van hier afschiller , afschilling.
AFSCIIOPPEN , b. w. , ik schopte - af, leb afgeschopt.
Naar beneden schokpen : ik schopte hem van de t)•appen af. Figuurl.: eenen koning van den troon af
schoppen , afzetten,
bier afschoppen „ afseltoppring
AFSCH[OUWEN, zie afschuwen.
1 ►.FSCE1IU\LBBEN , (ook afschrappen , afschrapen.) b..we ,
ik schrabde af, heb 'afgesch-rab.d hoor schrabben af^
scheiden : met een mes den roest vq,i den ketel af .
schrabben. Van hier afschrabbers, via voor het werktuig , waarmede men schrabt , en af achrabbin .
4FSCHR.ABSEL , ( afschrapsel , afschraapoel) o.,
meere. , afaehrai gels, Van afschrabben. Dat van iel
afgeschrabd . wordt. Overdragt.: afschrabsel van .eenera
nagel ,, .ie , dat zeer gering . en van ggene waarde is , in
den gemeeneg spreektras : I 1 r rng seen,ach r?t bsel
-

van -genen 'rsagel waardig.

AFSCHRAPEN ,, l . w., ik selfraapteaf ,lhe afgeschraapt.
Hetzelfde als afschrabben , met dit. onderscl4l echter,
dat afschrapen , doorgaans gebezicrd wordt,;., wanneer men,
datgeen , hetwelk men door schrabben van 'iets afscheidt,
wil verzamelen ; het vet vara 1te ba cZ r f chrc pen. En
van hier wordt het otntreut de . inhalige handelwijs eens
Hebzuchtigen gebezigd, voor naar zich trekken, afhalen,
• ontneniez : gij zoudt mi vel alles kozzen, c f SQ/kl-apen,
,

,

j

G5
-

Van

Yó&

Van hier afschraapsel, afschraper.
AFSCHRAPPEN , b. w. , ik schrapte af, heb a fgeschrapt.
IIétzelfde als afschrabben. Ook met schrappen afteekene n : ik heb de lengte en de breedte der tafél , op

Pene plank , a(geschrapt. Van hier afschl-capper, af.
schrclpping, afschrapsel.
AFSCHBIFT , o. , meerv. afschriften. Een afgeschreven

schrift , in tegenoverstelling van een oorspronkelijk schrift:
een afschrift van iets nemen , Porderen enz. ; iemand
een a f sehri ft van iets geven.
AFSCHRIJVEN , b. w. , ik schreef af, heb afgeschLreven.
Door veel' schrijven verslijten : eene pen afschrijven. Ik
heb mij bijna de vingers afgeschreven. Schrijven naar

een voorbeeld , dat men voor zich heeft , naschrijven , uit-.'
scbrijven : , een boek , 'een stuk uit een boek een gedicht aJsch roven. Door schrijven wegnemen, het tegengestelde van aanschrijven Bene oom op eense rekening
afschreven. Schriftelijk afzeggen : iemand iets afschr jven. • Van hier afschrjver, afsehr jvirig.
AFSCHRIK , in. De hoogste afkeerigheid : eenen afschrik
van iets hebben.

AFSCHRIKKEN , b. w. , ik schrikte af, heb tafge#e4rikt.
Afkeerig maken : iemand van z n voornemen afschrik-.'
kon. 1H j laat zich door niets afschrikken. Van hier
a fschr'ikker , afschrikking.

AFSCHROBBEN b. w. , ik -schrobde af, heb c f esehrobd.
Door schrobben afscheiden , ook reinigen : het vuil van
den vloer afschrobben -; ook den

vloer afschrobben.

Van hier a fschrobbe'r , afschrobbing , afschrobster.
AFSCHROEIDEN , b. w. , ik schroeide af, heb afgeschroeid. Door schroeien afscheiden : - lijf schroeide mij-.
ne haren af , Van hier afschroeien ,a, fschroeiing.
AFSCHROEVEN , b. w. , ik schroefde af, heb afgeschroefcl. Losschroeven en afnemen : het slot van de
deur, --- den haan van het geweer afschroeven. Van
hier a fschroever•, afschroeving.
,

AFSCHUDDEN, b. w. , ik - schuddede af, heb afgeachud.
Door scheidden van boven wegnemen : de maat > is te vol ,
schud er nog wat af. Door schudden afzonderen: appelen van • de boorren afschudden. De hond schudt
de vlooijjn van zonen bast af. • Zich afschudden, ge,

lijk de honden gewoon zijn, die uit het water konen.
Over-
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verdra t. zegt men : iets van zijnen lialdd ttfsc:hndden. ,
van zich afschuiven , zich niet mede inlaaLen"; laet juk afscl udden , zich van eerre slavernij , of onderdrukk ng,
bevrijden. Van hier a fscJtudder• , af schudding.
AFSCHUIJEREN , b. w. ,. ik schuierde af, heb afgeschuijerd. Door schuieren afsclheiden , ook schoonma'
ken : het stof van den ` rok , ook enkel , der -, tjok af-'
i

schuijeren.

AFSCHUIMEN , b, w. , ik schuimde af, heb afgeschuimd.
Het schuim van boven afdoen : het vleesah , den visah
afschuimen. Door ' schuimen afzonderen : het vuil ván
de suiker afschuimen. Van hier afschicimer, af schui,

ming.

,.FSCH(JIVEN , b. w. , ik schoof af, heb a e choven.
Door schuiven van eene plaats verwijderen : de tafel afseliu (-'en , van den wand. Figuurl.: iets van zich , :-vccn den hals , afschuiven , zich aan iets onttrekken,

afschui'er'

van iets ontdoen. Van hier
, a f scliuiving.
AFSCHUR=EN , b. w. , ik schuurde af, heb afgeschuurd
Door schuren afzonderen ; ook schoonmaken : dm i'best
van het ijzer , ook enkel , het ijzer afschuren. Van
hier a f sehuui'der , afschurinq .
AF,SC I HUTTEN , b. w. , ik scliuttede af, - heb afgeschut.
Door middel van een schutsel , of schutbalken , den loop
des waters tegenhouden : eené sloot afschutten. Door
eene schutting afscheiden : ik heb mijnen moestuiin Ia a
afschutten. Van hier afschutsel afschutte eg.
AFSCHUWELIJK , zie afsc iutven. '
AFSCHUWEN ,` de onbepaalde wijs van het verouderde
werkw. afschuwen , zelfst. gebruikt , o.` iet ge 0e! der
hoogste afkeerigheid ; een afschuwen vara iets heb?en.
Van hier afschuwelijk , , afschuwe4zkhescl. -- Hetzel,fde ,,
als afscheyswen
AFSLAAN , ' b, en b: w. , ' ik sloeg j a (vati het oude slaqen) , `heb ` en ben ' afgt slagen. ° $edr. door, slaan afscheiden : noten afslaan , van den boom. ' ".í en stuk v'ar
eenen steen afslaan ; iemand -den hoed afslaan. Afhouw en,-.afIakkèi iemand het hoofd afslaan. Figuurl.,
afweren afkeereti den v jand afslttarz ; den storm , ` d.
i. den stormendeh vijand, afslaan. Hard slaan , afrossen,:
hq is duchtig 'afgeslagen geworden'. Ook voor laten
,tfloopen, laten lieten : zyn weter ctJslaan: ` .Dei pujs
ver-

yermunderen : de brout ers hebben het bier afgeslagen.

Ontzeggen , weigeren : hij zal min verzoek , mijne bede , gewZsselgk.fl
asaan.
Bi den afsla g verko open : het
.:.
huts zal geveild en afgeslagen worden. Onz. , met
zyn ; verminderd worden , afnemen , ten aanzien van dein
prijs der 'koopwaren , in tegenovezstelling van, opskkan
de granen slaan af, . worden oedkooper.
AFSLAG , m. Van ,"afslaan. intzegging, weigering : h j►
stond verbaasd gvex^' den.. afslag van zin verzoek.
Vermindering vai straf ; ' de gevangenen, kregen eenen
af$lágván zes jaren , ook zes jaren afslag. Daling
van prijs : de aflag vare het brood duurde niet lang.
Bij** Oen afslag ve? koopen. Van hier afslager , die h ij

den afslag verkoopt.

4FSLMTEN , (zich) wedek. w, , ik half ,e af, heb afge
elaaf d. ic . , door eenen ` `gedurigen , zwaren en slaaf-.
schen arbeid. , afmatten : hij heeft zich afgeslaafd.
ArSLEPE1 , b . w. , ik sleepte af,, heb afgesleept. Van
boven siepezi . h!l sleepte hem van de trappen af. G
sleept alles reet zie Ueecler•en af. Door veel slepen
verslaten : ijq sleept uwe schoenen , uwe kleederen af.
Van' hier afsleper,, a fslepirz,g.
AFSLIJPEN , b. w. , ik sleep af, heb afgeslepen. Door
slijpen wegnemen de punt van- een mes , den roest
van het e ijzer afslgpen. Volkomen slijpen , . ten einde
i en i cie messen zyn. afgeslepen \Tan lier, c fsl ypei
alsl ping.
AFSLIJTEN , b, en o. w. , ik Pleet af, heli e en afgesleter. Bedr „ verslq"ten ; hebt ge dat kleed reeds afgesleten ? Onze , met zin :, hoe tang ik die schoenen
ook drage, _ • sl ten genoegzaam niet af Van hier
•

t

afsla tel• , a fslg tang.

AFSLINGEREN , b. en o; w. , ' ik slingerde: af,, heb en lier

afgeslingerd, Bedr. , slingerende iiar beneden werpen"
hiiq' slzngerde heffa van den berg af. Onz.', `met zin,
door slingeren van iets afvallen : lig is van het .chip af geslingerd.
AFSLIPPEN , o. W. , ik slipte af', ben a fgesl '' t.. Afglijden, afschieten : het touw slipte df. Van 'er. afslipping.
AFSLONZEN, b. w. , ik• slonsde af, heb afgeslonsd. Op
—

,

:

bene slordige W ze versli ten - zy slonst al h.17rp kl8ec e—

rex
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ren a F. Van Lier a/'slonster afslonzer ,« afs1oning.
AFSLOOVEN (zich) wederk. w. , ik sloofde af, heb af-.
gesloofd. Zich afwerken , afrriatten : hij heeft zich afgesloofd. ' -- Om d ' afgesloofde "piel te redden. Moet
afgesloofd de tu/npers ..treén. L. BAKS : V n hier af '
sloofster afsloover, afsloóing.
-

AFSLUIPEN , o. w. , ii sloop af, ben iijg'éslópei., Zich

stil van - eerre plaats veMijderen : zi slopen stil af.
"AFSLUITEN , b. w. ik sloot df, hëb a fgèsloten. , Door
sluiten afscheiden s de achter•sté kamer was . afgesloten.
Met een afschutsel eene heining ó'mgeyen ` éene akker

afsluiten. Van hier afsluiting
AFSMAKKEN, b ' w., ik smakte af, héh d fgésmakt Met
geweld áfgodjen s hq smakte den hond oari den stoel afé

AFSMEDEN, b. w., ik smeedde af, liëb afge$meed. '°Door

eden i afzo`ndetexi : eén stuk van een ijzer afsmeden.
Door- streden afmatten : hij smeed zich af. Door ` srne
den versliften : deze. hamers zyrt reeds afgesrtteed.
AFSMEEKEN , b; w. , ik smeekte af,, heb - a fgesMeel t
Door snáeékén trachten te verkrijgen :: iemand zots afs'meeken. Van hier aftmeeker dfsmee i g.

IFSMELTEN , b en o w. , ik 'molt- af, heli en lJen ` af-

a` -.:gesmolten. Dedr , door smelten afscheitlei. , baten af-o
smelten hl smolt den steel van den 'lepel, den voet
van den kandelaar af. Onz. Inet zqn afgesmolten
woird erg t' smelten on afvallui liet"- deksul van de kCL
was afgesmolten. Ten einde n smelten , - ophoud&n`' te
smelten , met hebben w> hebben afgesmolten ` Van.
hier c fsmelting.
,

-

AYSMEREIN , be w. , meerde -e f heb afgeèneenL
Dofor smeren afzonderen; ' aft rijkett' = ik zal nog tvat ho-'
ter nart mg n brood afs» eren: x Pen einde nérei`:"
hebben de ,plétete ^ a
, es ,eerti
Ookkopa
met 4
" •voor
afvegen %.,-hl F eeht het mea op drie't6t•oe 'af Over s
dragt . , voor afkioppen , j " afrossen zemarnL duolil g af,

smeren.

AFSMIJTEN b ti =w. ,t tk .*/neet af, heb ;afgesmeten Dooi`
:

amtJten , of hard' goo qcn afscheiden i $ appelen vara de
boomera af mqs . Naar (beneden. smijten , , fgooijen s het
paard heeft hem afgesmeten. Van hier afsmiter.
AFSNEDE , v., meerv. afsneden. Van f3nijden, in de
overdrasteljke b etekenis.' De afsnerle in een dichtsttk ,

die
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die plaats .ii' hetzelve , waar de lezer gevoegelijk ophou den
en adem scheppen kan. De afsnede eener redevoering
een afgezonderd deel van dezelve.
AFSNIJDEN, b. , tk sneed af , heb afgesneden. Door

snijden afzonderen , en wel eigenlijk , door middel . van een
nies , eene schaar , enz. : haar afsng den ; hij heeft zijne
haren afgesneden. • Een stuk brood , -- eenige ellen
van een stuk laken afsn ij den.
den. Zich den hals áfsnij-.
den. Door snijden korter maken s zone nagels afsn -den. Iemands levensdraad afsnijden , 'voor dooden 1
is eene zinnebeeldige spreekwijs uit de oude fabelleer, welke het menschelijke leven met eenera,, door de Schikgodinnen gesponnen draad vergelijkt. In eenen overdragee ken
zin : iemand den , weg , den toegang afsnijden , .hem
beletten , het oogmerk waarmede hij gaat te bereikene
Jen vijand de levensmiddelen afsnijden den toevoer
van dezelve , verhinderen. Door het a, fbreken van eene
b rug, den t, wand de vlugt afsnijden , hem beletten te
vlugten. De ruiter , een schip afsn den , dezelve
verhinderen , bij - het hoofdlager , bij de vloot -te komen.
Iemands gezelschap afsnijden , vermijden. Iemand . cie
hoop, de gelegenheid enz. afsnijden, benemen., Egps
gesprek afsnijden , eindigen. Van hier a sn der• , «f
8n ding , afsnijdsel.
Bij KERO heet dit werkwoord abasrnidan.
AFSNIPPEREN b. w. ï:, ik snipperde al` ' heb afgesni -.
perd. Door, snipperen , (Vooi^Aä ur., w. van het
ouderdec
8ni faken) d, ^. aan kleine stuken. snijden., afzonderen : .gil
,

l

hebt reeds de helft. van het papier afgesnip perc .
Overdragt., =van dd en til didien men tot zijne ge.
gewonn e

bezigheden .noodig heef iets, met spaarzaamheid „ afnemen : hoe dik,cvila helst ge , och arm 1 in afgesnip-=
erde uren. MootvEty. Van hier a fsnippering.
& SNOEIJEN , b. w. , ik snoeide af, heb afgeenoeid^
.:;qoo snoeien afzonderen : de takken van de baomert
af noe "en. Van hier afsnoeijer , afsnoe * ing.
41 TJ E^1Ï, .b. w«, ik snoot af, heb -afgesnaten. Dooi
nL Leu afscheiden gij snuit altoos te veel vande: aars
aariit de kaars eens wc t ^, f. Van hier z spui#er 1
-

.

4FISÇL.LE,
-r

ik solden af -heb a mes '1al1. Dooie.
oll e, •A^^*ja . (bis KILIAAN ee en ;
op: r, .
jen)
,

A
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jen). ^matten iemand afsollen , dor gooijen . en rollen
vermoeijen. ; zich af sollertr.
AFSPANEN , . b. w. , , ik- ,spaande af, heb afgespaand.
Door spanen , (met eene spaan spitten) afzonderen .: boter
van het 'at afapeanen ; ,een gedeelte van de boter afspanen.

AFSPANNEN, L . w. , ikspande af, heb afgespannen.
Ontspannen ; hetgeen st ij f gespannen is , zijne spanning
benemen , losmaken : ele snaren afspannen , eenen- boog

afspannen ; den haan van een schietgeweer afs_panw.
een. Het beteekent ook uitspannen, en wordt, in dien

zin van paarden gebezigd , die , door middel van, zelen,
aan eengin - wagen vastgehecht zijn : de paarden tzf spannen , het tegengestelde van aan- of inspannen. Van hier
•

afjnznner, elfspanning.

,?SPIEGELEN , h. w. , ik spiegelde at , het> afgespte-'
gelc4. , De gédaante eener zaak in eenen spiegel, of ook,
als . in Benen spiegel , vertoonen : het beetje spiegelde de
wolkin af Van hier afspiegeling.
AFSPIJZEN , o. We , ik spgsde af, heb afgespgsd. Het
spazen eindigen , ophouden te s gzen , inzonderheid van
voorname personen , aan Bene . rijke tafel : z ►^ aul en aan
:

stonde afgespied hebben.
AFSPINNEN, b. w. , ik spon af, heb afgespc enen Door
.spinnen afzonderen ik heb reeds een .goed gedeelte
van het vlas afgesponnen. Ten einde spinnen; ,gij eefc
here taak afgesponnen.
AFSPITTEN , b. w. , ik spittecle af, heb afgespit.. Door
spitten afzonderen : gij moet nog. meel' aarde van,dezen
ZOqp :afspitten. Ten einde spitten : ''q heli#1 en de,
,tuin afgespat. Van het spit doen : het vl c4 . , wet
afgespit wol'

AFSPLUT,EN , b.. en o. w., ik $pleet afd heb cii'«ben - afge&pleten Bedr. , door sphi ten, - afzonden- : = L spleet
de helft van. den hoepel af.. Onz , met .zq , ,dcor ,sphj.ten - afgezonderd worden : gy oote . stukken spleten van
de tafel af., „ .,Van hier afspl íing.
AFSPLÍN TEREN , b. en :°• w., , , s lin ter- eg . rif , heb .en
kern afgespfinterd. Bedr. ,, dr rspl bneren, afzonde ei
:

gij hebt een geheel stuk van deze plank afge spl r, s, •d.
Onz., met aju:, splinteren. .e .a va ii * .Ie tafel piiztert

overal al. Van hier afsplinteri g.

•fl2
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AFSPOELEN, b. *. , jj 8poelck f, 1 apge.j,1d DÔOr
sDoelen afscheiden: d e r4'ier Spoelde een stuk )an den
4k
af. Hét vuil va een
af8poel,, DcOi spo e '
Ièn rhiigen : een gla$ af3»dekfr Overdragt. i
de zwarigheid, mei eene frishe teug, Span /Lèt hart
poelen, verdrijven. Van hier afspoeling.
AFSPRAAK ; v. , meeïy. afsprtke
n. Van afsprek.' Moná
delinge overeenkomst niet'iemand afspraak maken,
wq lzeibben wegens cSnze 'es afsprncsk gemaakt Vo1
geîui afspraak, zal ik u nio/ge n 'erWachten'.
AFSPREKEN ' he W0 9
k
af, heb afge$p; oken.
gene mcndelinge overeenkomst met idmand treffen: zets
inzand afspreken. HOOFT beigt afspreiri Yöoi
afraden.
AFSPRINGEN , o w , a sprong aj', ben afgeéprongen
J:n de 1ieti1jkste beteekern , zich , met eenezi sprong , va
Iets $erwijderen de -haa,9 zs .'aiz den weg afgespron..v
g3. IngeLijk , baar bèn&len springen aa het paa?41
i
van den wagen afspringea.In eené uitgestrektere be-ir
teeknis , met eene snelle vaart van iets verwijderd wor --^
den : dè bijl sprong 'aa den ,steel af. Aan stukken
ng,eri^en afvaIlin: de lqnz, het Perius piut af.
sriacu is afge8pi ongen Figuu1 , zich potsehn
iets vederen cii tot Iets attders bUétaft!n lig spi zrzç
telkens 'an yn onclei werp af
htnderd worden,
iliet drgaan onze a zi Wedei r
Somwlen neemt
werkw ook e hulpw hebbe,
i;
15;lr.: z ILeî)be)t, d
gan:èke, dttg, op-.e,
af'espi onger Zieinrie tiederd spraakk , D 1 , 273.
§
AFSTAAN 04 etib w , Öirtgé1m , tX etond af,
heb
afgestaan. Outijd. , niet hebben van iets verwijderd
of afgezonderd , staan de tafel 8taat teer Mn de
muur af, de stoel tc&at niet r'e' genoegvan de tafel
kf. Figuuri. , aflaten , niet vôôrtzetten , laten varen , ifstäüd döen* hij StOnd i'an denioop af. J7
z?ne
Meenîng , van zqn Poornenien van zyn 1 egt
LZfSt€t&Z,
8tCL van u:i, wangedr ag af. Bedr zemdnd ietss i) f...
Staan , het hem overlaten ik heb hem mgn béste paard
itfgeetaan. HoOrT bezigt hët uiterste afttaan voor
Uitstaan.
Af4ta,, gth afstandan, zweed afstd
AFSTAMMELJUNG, m. eg v. zueetv. âf8tcwzniingena.
Vazz

_t

r

.<

dit

'

,

,

van , a $.tcz^^u en.
is een ;
a ' io eege,i afstam.m
meling
ng van ., ugo de Groo t. Zie aaromeliig.
FSPAMr 1EII o• w. , ik stamde af, ben a r ésta'md.
Afkomstig zijn : hij stamt van eerlijke ouderent ` '
z•n allen van ,dam afgestamd. Zoo ook van woórden : dil woord ijcmt van geen ander af Vari .hier
afstamming.
AFSTAMPEN b. w. ,• ik $tarápte af, hei af'`g estam - t.
Door stampen afzonderen : Tig stanipté een stuk .var , er
steen af. Door stampeen verslijten : de 'ijzel is reëels
haf a gestam pt. Terg einde stampen : wij heil n al
de peper a gestarrtpt$ Door stampeg afmatten,: zij zul.
len _zich, a stampen.
áFSTAN 0rr:. meere. afstanden
. Van n,s aáii. lé
en.
afgelegenheid der eenti plaats van de andere de afstand
and
der zon van de aarde. Fignu rl, , het onderscheid in niágt
en waarde : hoe blind zoude ik moeten zijn ; wanneer ik
-den gr•ooten afstand tussrltén u en mij niet kondè
gewaarworden l --- 4fstand doen , overgeven ; óverlaen : jij deed hij zin leven , afstand van al. zins
goederen. .elfstand doen van, zijn zegt. gifstand doe
j

j

-

'

slechte levens%v s , die laten vanen niet verder
voortzetten , veranderen.
A FSTAPPEN ,. o. w. ik stapte- af,, ben afgestapt. Naar
beneden stappen : lid stapte van de stoepa . Over-.
dragtelyk , toegeven afzien , laten varen ik $ál ira dit
van 4ne

-

geval, van min r egtafstappen. Van zijn voorne.i
men , van zijne meering afstappen. Hij kart wast
zijn huis , van zijn geld , aszet afstappen.
AFSTEKEN , b. en 0. W. - ik stak af, he en b en á
Jogé..
-

stoken. Bedr. , naar beneden steken , niet steken van c e
hoogte naar de laa . re- brengen : ,zj/nen vijand ván lh t
paard afsteken. CZ oo . ook" , een voer kooi u -st ken
met de hooivork naar benedcn brengen. Met stekèn af-.
zonderen een dier' de keel efiteken. A#1eidén , aftap.
r n : een vut .win , ook enkel r ► n steken: Mèt
n , of graven afteekcner : een [eer , eenera tuin af
steken, door uitgestokene àf uitgegravene áarde afteëkéiaen. Figuurl. afnemen, en 'dus ver inderezj : ik kan
.

niets meervan mijne bezittingen
afsteken. lemrtn.t
. ^ ..
de Zot. afteken is een zeemars woord 'en .beteekent.-

ienIjk , boven den wind kmen, in opzigt tot een a

A.?.
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tler g'1h* , dat, daardoor , beneden den wind gerekt: Ook
wordt het oneigenlijk , eis als een spreekwoord , gebezigd ,
voor iemand te boven gaan , hem ovei trefMi, Onze g,. tiet
de hulpwoorden zijn en hebben. Met zin , "voor af laren ,
van land steken : de schuit stak af, was r=eèds ajge,stoken. Wij zullen terstond afsteken. Fan biet tand
afsteken. Met hebben a als zeer onderscheiden voórkoanéin , in vergelijking met iets anders : die oude broek-

teeIt bq dat nieuwe kleed slecht af. Zwart op wit
steekt wel af. Zijne geaardheid, heeft b' die vara
-

haai altijd zeer afgestolen Van hier czf$teker , at^f-'
.steking.
AFSTELEN , b. , ik stal af, heb afgestolen.' Hetgeen
eens anders eigendom is , hemélijk , of met geweld weg.
nemer , :ontvreemden : men heef mq veel afgestolen,
er zin tien guldens vc n dit geld ^rgestolén e

4,FSTELLEL , b. w. ï .stelcle af, heb afcesteld. Af .
-

zetten" : hij ze , ' als raad , a, f gesteld. .Afschaffen , doen
o 'honden : schattangen afstellen. . Van hier afstellingg
AFSTENIMEN, b. w. ,, ik stemde af' heb afgestemd
Door stemming , of bij stemming , verwerpen : wq hebben
den voorslag afgestemd.` ' Van hier a• f stem nïng.
-

AFSTERVEN ? o. W. , ik storf af, ben afgestorven. Zoo
veel 'als het eenvoudige sterven , t ci wijl echter het voorzetsel den zin ' sterker maakt,: ove-rlijden µ In deze beteekenis : Is alleen de , onbepaalde V'"w s , als',zelfst. gebi takelijk,
en wel, . in plaats' van `. het woord dood. Fooi- flzqn ^z, f =81e/•ven , bij `ons afsterven enz. Door den dood van
iets gescheiden worden : zijne ouderen zijn hein zeer'
vroeg afgestorven. Al zin vee is hem a,(gestorven.
Figunri., zich voor altoos van iets afscheiden , geen gevoel meer van en voor iets hebben : de zonde , de we-'
i•eld ,' de ijdelheid (ook der) a fstei•veri. Afnemen ^erxninderen s onze vriendschapschijnt geheel af te stereen.
AFSTIJGEND , .'o. W. , ik steeg af, ben afgestegen AfÍim nen .: van liet paard , vin den wagen cr .stagen
ooi, enkel , afst ger in het Roth, afstëigan. Van hier
.

c fstggin.,T•
AFSTOFFEN , b. w. , iL stofte af, heb czfa es oft Het
stof afvegen : de trappen , de banken afstoffen.
AFSTA 1N, b. w., ik stookte af , heli afgestookt. Ten
+in

•A.

lis

einde sosen wanneer gif den oven afgeslooli hebt
enz. Ook somwijlen onz.: k !/ eerst . afstoken.
Van hier afstok ng.
AFSTO-VIPEN , b • w , ik stam tea ) ee^tóm
,^ fg c^ t.
Stomp maken: de bj%l den zegenfstómpen. Di
scherpe kanten wegnemen eenen, 8teei3 afstompené
AFS FOOTEN, b, w . ik stiet csf,, heb afgestooten. Van
boven stóoten hij stiet Item van cie trappen áf. Met
eenen stoot 'afscheiden , afzonderen : een stuk van den
)

:

muur, de neuzen van de schoenen afstoóten. Z - ne
horens afstopten wordt ook , als een s P
^eeekw.
se
g bezigd,

voor door gevondenen wederstand behoedzamer 9 toegevender, bezadigder worden. Van hier -áfstootér, afstoo-

ting.

AFSTORTEN b. en o. we.., ik stortte af, heb en den
afgestort. Bedr. , naar beneden storten, afwerpen : ëéne
lading kolen afs. torten zich van den berg af, tomen.
Onz. , met het holpw. zin , afvallen : hij stortte van het

dak af, is van den berg afgestort. Ende de kudde

4tortede van de steylte af. BIJBELVERT.
AFSTRAFFEN , be w. , ik strafte af, heb •afgestraft.
Behoorlijk straffen , de verdiende stro ` later! ontvangen,
doch alleenlijk van ligte straffen een kind met dè roe.

aan de ver=

de , afstra én. Zich laten afstráffen ,

diende straf onderwerpen. Van hier . ajsti•af ng,
AFSTRALEN , o. W. straalde af, ILee/t tfgestraaict
•Met stralen afschijnen : een heldere glans st aalde van
zin aang ezigt af. Van hier afstrating.
AFSTRIJDEN ,, b. w. , ik streed af heb afgestre eri.
Ten einde strijden : de strgd is afge`ti eden Zich
afstrgden , door strijden (oorlogen) afmatten,,' krach teel os
^rnaken * 4fgestreden, zwaarden: HOOFT Ook wordt edit
-

,

,

werkes. , somwijlen , als 'on z. gebruikt : x j hebben
streden , den strgd geëindigd:
AFSTRIJKEN , be w. , ik streek
Fe
af, heb zfgestrèkeri.,
Door strijken afscheiden : de bi pek ; bfet j ken cie za
van de pleister aftti•yken` het 1 o én pan de maat
afstrijken, ook de -t-crenmaat afst gkeno, Door strijker,
iei eigen : strijk uw mes op het bi ood a.
AF$ FROOL%IEN , o. en b w. , z tróomde af, ben en heb
afo e$t,•oonnd. Onz. , met het . hnlpy, qn in de scheepM.
-

aait gebiuikel k door den stroom afgedreven worden :
:

1:12

dé

e .Moot atr ainde 'en ons af. Bede.., door stroome
af eiden ; de i q,z st7 oo t veel van zgnen..oeuer af:
ROOPEN , b. w. , ik stroopte af, heb afgestroopt
Door stroopgin afzonderen : eenen zal het vel, eenen
,

haas de huid af'stroopen, zonder dezelve aan den: buik
te openen ; welke afgestroopte , huid , oudtijds , balg genoeznd werd. Ook enkel , eenen haas , aal enz. afstroo-pen, Eiguurl. , liet land _ af s:lroopen , plunderen. - Van

hier afstrooper , afstl•oop.)ing.

AFSTUITEN , o. w. , i& stuitte af,. ben afgestuit. Gemeenlijk met op de bal stuitte op den paal af. Overdragtel. , voor aankomen : liet etuit alles maar op mij
af; ik ral tiet op Item laten afstuiten. Van hier af
atuiting.

►.F.STUIVEN, o. w. , ik stoof af, ben afgestoven. Weg-stuiven ; het zand stoof uren den berg erf. Overdragtel. , zich schielijk , en als we stuivende vervujderen : 'l iq
•toof vczn de Lanmet• af, ik gooide hem , dat hd
van de kamer afstoof. Van hier -afstuiving .

AFSTUREN , b. w. , ik stuurde af, heb af est uurd. Ir.
de scheepvaart gebruikelijk , voor afhouden , door sturen
verwijderen : liet schip van den kant , van den . wal af
*turen. Af endën , afvaardigen : ik stuurde Item van

liuis af; ik zal hens , morgen , op die zaak eens afsturen*

ASSULLEN,. o. W. , ik st lcle af, ben afgesold. Afglij~
den , afglippen : de sneeuf-v eeroor• ,aaLte , dat ik , van
de stoep afsnelde.

A.ETAEELEN ,, o. tiv. , ik tafelde af, heb off et elcl Het
aan de tafel zitten en eten eindigen , ophouden te spijzen
e cclsn wq nog riet c f; etrrfelcl hebben ?

AFTAKELEN , zie onttakelen.
AFTAPPEN , lb. `w. Eigenlijk , cene vloeistof,, door middel
van eenen tap , of eene kraan, laten afloopen : wijn , biei'
ejnz aftappen ; ook een vat erftappen. Door tappen
afscheiden : vin van een vat aftappen. In eene ruimere beteekenis , door eene pijp ,- of eenera. koker , laten
afloopen : Tiet {aten eeneg gracht , en eene gracht c ftappen. Ie»zand liet water' aftappen. Ziqlt bloed
,laten q f tappen , zich doen ' aderbaten.. Van -hier aftap
per, a, ta Jpiri .
,FTAR1NEN,(bid KIL. af eerren) b. w, ik tarnde af,

bieb afgetarn . Door tarnen afzonderen : liet P'' wort
een kleed af tarnen.
AFTEEKENA.AR , m,. , meerv. a ftée enctara. Van a,, teekenen. Iemand , die iets afteekent.
AFTEEKE { N b. .w. , ik teekende af, heb a, fgeteekend.
De gedaante eengier- zaak , door teekenen , • aanduiden : een
leger afteeke,en - afsteken . Eene plaats tot een huis,
Benen tuin • • enz. af ieekenen. Afbeelden : eene bloem ,
•

..

eenen persoon , met houtskool, afteekenen. Hq is
naa r het leen afgeteekend. Van hier afteekeraing.
AFTELLEN , b. w. , ik telde af, heb afgeteld. Door
tellen afscheiden : ik heb van deze honderd .guldeNs
v f'tig afgeteld. Naar een gegeven getal naauwkeorfgli k
bepalen : geld af ellen. Dit geld is czfgetelcd. Van
hier aftelling.
AFTILLEN, b. w. , ik tilde af, /eb afgetild. Iets , hetwelk eene aanmerkelijke zwaarte heeft , met moeite afhef--•
fen , aflikten : zij tilden cle kip van de kas af. Iemand
van zijnen stoel , een aanbeeld van den grond aftillen..
AFTOBBEN , b. w. , ik tobde af, heb afgetobd. In den
gemeenen spreektrant , zich, aftobben , door , veel slaven:
en zwoegen afmatten. Ook enkel , voor afmatten : hy
tobde haar met zijne . telkens herhaalde aanzoeken af.
AFT OGT , M. , van tiegen , togen , trekken). Het af--Y
trekken van een leger : cie aftogt des v ccncls. • Den af-.
-

,

togt blazen , elO«rl : toen liet cle veldheer den aftog
blazen. VOND. De betting bedong eenen ur en .aftopt.

AFTORNEN , zie af tarnen.

AFTO^EJWE rT , b. w. , ik touwde af, heb afgetouwd'.,
Ten einde touwen , (bij KIL. bereiden , zacht maken ,) in,,
de looierijen gebruikelijk : de vellen zqn afgetouwA
Afslaan , met een touw'` afrossen : hg liet hem - duchti
ra ftourven. .

AFTRAPPEN , b. en o. w. , ik trapte af, heb 'afgetrapt.,
Bede•, , naar beneden trappen , schoppen : hij trapte hen
van den zolder , van de kamer af. Door trappen en
schoppen , verwijderen : wanneer de hond andermaal
naar ing toekomt=, . zal ik item nn mij aftrappen.

Onz. , met dc hulpwoorden zin en heb-ben. Met zijn;
aftreden , afstappen an de stoep oftrrzpl Brt. Met lzeb—
ben 'aa zich . aftrap j en , zich met trappeg Verwere i :

U3

hij

he heeft waedend van zich fge,trc^pt.

ASTRED , in. Van a f ti ecie/2 E ene plaats,, daar men van
de .lbovoc;te naar de laagte treedt :._ val niet, heer ; eer
n tred.

,ÀfTREDEN , b. en o. W. , ik trad af, lae%cn
{'l en a.fgemeden. Bedr. , door tredenleiden
afsc:; .heb
ik een stuk
van eenen nagel afgetreden.

Door treden bemerken,

afmeten : een pad in den tuin aftreden. H, Dt GRooT
gebruikt dit woord , in den zin van verlaten ; leer ons
altlus de schepsels afketreclen, onz. met het hulpv
z.Vn; afstjgen : van c[en wagen aft eden; bij iemand
inkomen..
Zich verwijderen
c,Í`^
i treden afst" en eng
j •
h
^i9
.

-

trad van het tooneel af, Overdragtel. ': van het pad
der deugd aftreden. Eenen drenst , of een ambt , ne-deeleggen : h j is als schepen afgetx eden. Van hier aJ=.
tre ding.
, TREK , n, Van aftrekken. Vertier : die goederen
h ebben geenen aftrek ; door den dccged hsrhen aftrek.
HOOFT. , Hetgeen van iets afgetrokken wordt : na aftrek
van de schulden, zal er niet veel overschieten.
AFTREKKEN , b. en o. w. , ik trok af, heb en ben afgetrokken . Bedr. , door trekken van iets afzonderen : z ij

trok den ring van haren csinger af; een dier het pel
aftrekk en, Afrukken : hl trok mi den hoed van het

hoofd af. Een geladen geweer aftrekken, den schoot
uit den loop trekken. Overdragtel.: iemand de mom

aftrekken , hem , onaangezien zijne vermomming, in zijne
ware gedaante , vertoonen. De hand van iemand aftrekken , heni de dusver verleende hulp en ondersteuning onttrekken. Wegnemen , afnemen , inzonderheid ten aanzien
van het getal , gewigt en de maat der dingen : zekere sofa
taan - eene f •ekeninl; aftrekken ook iemand iets af-

trekken , van zijnen loon , zijne bezolding , van den ge-. vorderden prijs afhouden , afkorten. Iemand van zijn
. vo0.1 ne nen , van den weg der deugd enz. aftrekken ,.
door, aangevoerde beweegredenen daarvan afbrengen. Zoo
ook zijn hart van iets aftrekken : zij heeft haar hart
,

geheel van Item afgetrokken. Zich van de wereld uftrekken , alle verbindtenis met hare dwaasheden en ijdelheden opheffen. Wijn, of bier, aftrekken , aftappen ,
,

in een ander vat, of in flesschen , laten loopcn. Afdrurkken , in de boek- of plaatdrukkerjen gebruikelijk , doelt
al-

alleenlij. ten aanzien van de proecn , of' proef bladen v
eer - blad aftrekken. In de re eneerkunde is het verleg.
deeles. afgetrokken gebruikelijk , voor in geelachten . afgezonderd , waarbij razen zich alleenlijk de gemeensehappelijke ken teekiens van verscheidene ' dingen , met uitsluiting
'e au de bijzondere , voorstelt: een afo-etrok'.ken derïkbeeld•
Onz. , met het hulppro. z/>2 ; zich eiss jderen , wegtrekken

de yand is v(zn de stal afgetrokken, heeft de belegering der stad opgebroken. De wacht i afgeti'ok'k n,
in tegenoverstelling van optrekken. In den gerneenzannen
spreektrant ; morgen ochtendl zal ik aftrekken , vertrek
ken. Van hier ajtrekkiizg.
AFTROEVEN , b. W. , ik troefde af, heb afgetroefd.
f kro_
Een in het kaartspel gebruikelijk. woord : iemand aft
ven , heng eengin slag , of steek , door troef to leggen , af-S
nemen. Overdragtel. , niet harde tegenredenen , bejegenen , afzetten : hij is walker a^ fgetroefd geworden.
.

AFTROGGELEN, b. w. , i troggelde af, `liet afgetrog_
geld. Door bedrog , of vleijerij , trachten. te verkrijgen
wij heeft in al train geld afgetroggeld.
AFTROMMELEN , (ook airommen) b. w. , ik trommeldeaf , heb afgetrommeld. Op het roeren van de tram ,of
bij trommelslag , afkondigen : de krijgsoverste liet hef.
bevel ajtr-om helen. .elf ti'ornmelen is eigenlijk het voortdur. w. van aftrommern.
AFTROM : V1EN , zie a irommelen.
Ais' T^ ^O UPE:N , b. w. , ik trompte af, heli afge trompi.

Onder liet blazen op de tromp , (verbasterd in trompet)
afkondigen. Tbai s zegt iaen , gemeenlijk , aftrompetten.
HOOFT bezigt het voor aftroggelen ; gelijk ook KIL. , .',als
Ivan trompen , fr. tronip.er°.
AFTROMPETTEN , b. w. , ik trompettede af, heb afge.:
trompet. Hetzelfde als aftrompen , hetwelk echt nederduitsch is , en waarvan men , niet enen basterduitgaug ,
aftrompetten gemaakt heeft.
AF`.IROON'EN , b. w• , ik troonde af, heb afgetroond.
Vkijende verzoeken , trachten te^erkrijgen : hq komt mq
dagP(ijLs , dan het eerre , dan liet andere , .aftroonen.
Ali TUJ IELEN , o. w. , ik tuimelde af, ben afgetuimeld.
Tuinielende naar beneden vallen: hij . tuimelde 'ara de
tappen af

AFTU1NE _, b. w., ik tuinde af, bieb afgetuind. Af
Ïi

hei
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1 É Trien ; eenen akker Eef tuinen. Carl hier aftzintng•

AFVAARDIGEN , b. iv , zL uaai Bigde af, heb afgevaai•..
Vaardig naken en afzenden , zoo veel van perso•
jen , als zaken : eenen brief, eenera bode , een schip
afvaardigen. Figuurl.: iemand koel afvaardigen , hein
een koel antwoord geven en daarmede laten gaan. Doch,

in dezen zin , is afzetten gebrliikel jker. Van hier aj

vaardiger , afvaardigirng.
AFVAGEN, zie afvegen.
AFVAL , m. Van afvallen. ._ In eenen natuu rligken zin , het
vallen van de hoogte naar de laagte.: de a "val der bladeren van de boomei. Datgeen , wat van iets afvalt , bijzonderlijk in eersen, overdragtelijken zin. Zoo noemt men ,
bij verscheidene werklieden , hetgeen van hun werk afvalt ,

d iën afval b. v. bi * d e timmerlieden , krullen , spaanders
enz. ; bij de vleeschhouwers , verscheidene deden der geslagte dieren , als kop , pootera , pens enz. Vruchten
door den wind van de boongin afgewaaid , wonden ook
^fpal benoemd. Zoo ook de afval van granen enz. In
eereen zedelgken zin , het verlaten van iemand , aan wiens
belang men zich verpand had , het verzaken van eerre
zodsdienst : de afval van het geloof. Galba gehoord
hebbende de tijding van den afval der keurbenden.
OOFT. Iemand tot afval verleiden , vervoeren.
AFVALLEN , b. en o. w. , ik viel af, heb en ben afgevallen. Bedr. , door vallen , of onder het vallen , afscheiden : hij viel een stuk van den muur af; hij heeft
enen neus bgraa a, gevallen. Meestal echter komt
het voor als onz. , met het bulpw. zin. In eenen natuurlijken zin , ' naar beneden valleM : zij vielen van het dak
c 9 e bladeren , de vruchten enz. zin afgevallen.
Het gras verdort , de bloem valt af. BIJRELVERT. boa
óok cde kalk valt af, van den muur. Mijn hoed is a Z.
gevallen. In eengin zedelijken zin , iemand , of eerre erkende waarheid , opzettelijk verlaten : van iemand , of
iemand afvallen ; zij vielen hunnen koning af; van
hef geloof, van de godsdienst , afvallen. Pan het
p40!o
bond afvallen, verbreken. KILIAAN. Eene vermindering , uitzondering lijden , . onderscheiden zijn : die man
Isrij zeer afgevallen , deze wz/n valt bij den enderen te veel af. In krachten en gezndheid afnemen: hij
^ elq^ s af, reeds merkelq k afgevallen•
velt`da
f
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4 FVALLIG, bijv. n. afv lliger , aJ'allgst. Van qfv al ,
fn de overdragtelijke beteekenis. Eigenlijk , wolgens den aard
der bijvoegelijke naamwoorden , in ig uitgaande, tot afval
.geneigd : maai' dit volk heeft een aJva1lig en uederspannig hart ; zij zijn dë nf valltgsten der. afvalligen.
BIJBELVERT. Voor afvalliz; e , in den zin van iemand

die- werkelijk afgevallen is , gebruikt men , derhalve , liever
a fs; evallene. Van hier- afvalligheid.
AFVANGEN , b. w. , ik ving af, heb af evengen. Door
vangen den regtmatigen bezitter onttrekken iemand de
duiven afvangen! Figuurl. , en als eene gemeenzame
spreekwijs , zegt men ook : iemand eene vlieg afvccno en,
:

hein eene kans afkijken , hem verschalken enz.
AFVAREN , b. en o. w. , ik voer af, heb en ben afgeva.
ren. Bedr. , door varen , of in het varen , affcheiden
een stuk van de brug afvaren ; iemand eersen arm,
of een been afvaren. Varende verwijderen e ik r oe,' hein
van liet groote hoofd af. Onz. , met, liet llulpw. zijn ;.
van land. varen : de schuit , de schipper , zal terstonct
afvaren ; wij zin _ reeds i'roeg afgevaren.
AFVECHTEN, b. w. , ik vocht af, heb a-fgevochten.
Vechtende af keeren , wegvechten : wq vochtera den v yard

dapper af. Zich afvechten , door vechten afrnatten.
Ook overciragtel.: gewis het heeft wat in , de wanhoop.
af te vechten. VOND.

AFVEGEN , b. w., ik veegde af, heb afgeveegd. Door
vegen afzonderen : . veeg het stof van uwe boeken af.
Door vegen schoonmaken , reinigen : veeg uwe boeken
e f . Overdragtel. , en in den gelneenen spreektrant , voor
verdrijven , wegjagen : ik veegde hem van de kamer af.
Van hier a fveger , afveging.
AFVERGEN , b. w. , ik vergde af, heb n„ gevergc1. Af..
eischen: , afvorderen : iemand iets a fiaergen. Van hier.
afverging.

,.F V 1VEI Ï , zie af $ ruera.
AFVERWEN , b . en o. w. , ik ver•wde af, heb afgever^vd.
Bedr. , ten einde verwen : ik zal deze deur eerst a fvei•wen. Onz. , met het hulpw. hebben ; de verw loslaten, *
afgeven : het blaauwe laten, verzet dikw/1s af.

AFVIJLEN, b. w., ik v j/lcle af , heb _afgevijld. Door vijJeu afzonderen: den kol-) van eenerg &p ijker afvijlen.
Door vijl :n korter , of k leiner, maken : e.enen sper af:.
H 5
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veen.. Van hier afvijljng , afv,usei.

i
AF VILLEN , b• w. , j4'vilde af, heb a, f^e'jld. Door vl-~
len afzonderen : een kalf de huid ctfvillerr.
AFVISSC11EN , b. w. , ik vischte . af,, heb a fgeviseht.
Uitvisschen : eene sloot afvisschen , al de visschen uit
dezelve vangen. Ook , somwijlen , als • onzijd. , voor ten
einde visseinen , het visschen ten einde brengen : zoodre
wij a fgevischt hadden , gingen wi naar etuis.

AFVLIEGEN , o . W. , ik vloog af, ben afgevlogen. Zich
vliegende verwijderen , wegvliegen : de kraag*en vlogen
van de kerk t f. Figuurl. ook van andere snelle bewe-.
gingen : de pil is van de pees afgevlogen. L]j viel,
dat hem de hoed afvloog. Schielijk afloopen : hij vloog
de trappen af. Fan iemands wenken afvliegen , zich,

op iemands wenken , haasten , - om deszelfs bevelen uit te
voeren.
A:EVLIETEN , o. W. , ik vloot af', ben afgevloten. Naar
beneden vlieten : het bloed der helden vloot van den
berg (af. Ik zag de tranen van hare bleeke wangen
a(vlieten. De beke , die van den berg afvllet. Bij-

BELVEnt.

A.FVLIJMEN , b, w. , zk vlijmde af, heb afb evl jnid. Met
eene vlijm afsnijden , ik• liet het gezwel maar a fvl mere.

AFVLOEIJEN , o. w., ik vloeide af, ben afgevloeid.
Hetzelfde als aflieten.
AFVOEDEREN , b. w. , ik voederde af, heb a, fgevoederd.
Voor voederen gebruikt men thans, meestal , voeren, zoo
wel in den zin van voeder geven : , de beesten voeren , als
in dien van eene voer ing , of voedering , in een kleed
naaijen. Ten einde voederen.
AFVOEREN, b . w. , ik voerde af, heb afgevoerd. Van
eerre plaats wegvoeren : de w jn wordt , iiz schepen , den
,

; n afgevoerd. Koopwaren , op wagens , a(voeren.

Afleiden , aflokken , door overreding , voorbeeld enz. :
iemand van zijn voornemen , van de deugd , van der
•regterz weg, afvoeren. ..afvoeren is ook eene zamentrekking van afvoederen. Zie a fvoederen.
AFVORI)EREN , b. w. , ik vorderde af, heb a fgevordercl.
Afeischen : iemand iets afvorderen, het van hem vorderen. En vordert ' telkens nieuwe straf het martelziele
Gerechtshof af. D. SMITS. Eenen gevangenen den

degen :afvorderen. Iemand eenen eed a fvor•deren. Van
hier

t Fl>^
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hier afvorderer•, of afvorderaaar• , appordering.
AFVORMEN , b. w. , ik vormde af, heb afgeuormd. Iets
in een week ligcha a m drukken , om hierin , door afdrikken , of afgieten , dezelfde gedaante over te brengen: eene
klok a fvo •reen.
AFVRAGEN , b. w. , ik vroeg af, heb afgevraagd (oudt*
-

af evragen ). Door vragen trachten te vernemen , of te
bekomen : iemand iets afvragen. Zoo vraagt men
den boeren de kunst af, zoo pleegt neen eenvoudige
rnenschen uit te hoorera , is eene , in de gemeenzame verkeering , gebruikelijke spreekwijs. Zoo zegt men ook , in
eenerg zeer gemeenzamen en • eenigzins lagen spreektrant
iemand liet hemd van het laf afvragen , ten naauwkeu-

rigste uitvragen.
AFVRIEZEN , o. W. , vroor af, is • en heeft afgevroren
(van het oude vrier•en) ', ook afgevrozen. Met zijn; door
vorst afgezonderd worden : de vingers waren mij kna
afgevror en. Met hebben ; ten einde vriezen , ophouden
te vriezen

:

het heeft a fgevroi•en.

AFVRIJ V.EN . hetzelfde als a ftvr ven.
AFVUREN, b. en o. w. , ik vuurde af, heb r fger uic d.
Bedr. , afsteken : een geschut afvuren ; onder het a fvuren der kanonnen. Onz. , ten einde vuren , ophouden te vuren : toen wij afgevuurd hadden , deed de
veldoverste eene aanspraak. Van hier af✓uring.
AFWAAIJEN , b. en o. w. , ik wei af, heb en ben af-

gewaaid. Bedr. , door waaijen afscheiden : de wind heeft
al de appelen van de Boonzen afgewaaid. Onz. , met
zijn en hebben. Met zijn ; door den wind afgezonderd
worden : min hoed woei , is van mijn hoofd afgewaaid.
Met hebben ; van zekere ,hoogte waaijen : de vlag heeft,
drie dagen , van het stadhuis afgewaaid, .

AFWACHTEN , b. w., ik wachtte af, heb afwacht.
Wachten , totdat iemand kome , totdat iets geschiede; verwachten : tva zullen hem hier afwachten_; zij durfden
den 'gand niet afwachten ; het einde , of den uitslag
eener zaak afwachten. Wq zullen het afwachten.
Van hier afwachting.
AF WALLEN , b. w., ik walde af, heb afgewald. Omwallen , met wallen besluiten: de stad is behoort k af-'
,iewald.
AFWANDELEN , b. en o. w., ik. wandelde af, heb erg
ben
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ben ez fgewandeld. Bedr. door wandelen afzonderen : rv ij
-hebben de schaenen vara onze voetera afgeuvancleld.
Doo r wandelen afmatten : zicJJ afu'andelon• Onz. , wandelende zich van eene plaats verwijderen : t,y zin reeds
vrroeg van cle stad a f -, e vondelcl.
1^ WAS CEIE T , b. w. , i ,• wiescli af, lieb afgea88chen,
Door wasschen afscheiden : het vuil van zijne handen,
liet zand ran de groente afwassclien. Door^wasschen ,
of met water , reinigen : het gez t , de tafelborcicn af-.
wassehe,,. Figuurl.: ik heb mine handen van die
zaak cifgewasschen , daarin geen deel genomen , mij
daarmede niet ingelaten. Uitwisschen , uitdelgen : al het
water van de zee kan die schande i iet cc fivasselien.
Van hier a fhvasselzer• , tr fu'assching.
AFWJS.T.ER , veroud. , o, Thans noemt men het opper.

water

-

.

kFWATEREN , b. en o. w. , ik waterde af, heb a fge.waterd. Bedr. , niet golvenersen , Qf drukken , in de
erseri'en
einde wat.• cvq hebben de
p
^ ,gebruikelijk
g ) , ten
eren
gor dijnen afgewaterd. Onz. , zich van het overvloedige
water, ontlasten , eenti afwatering , cl. i. eengin afloop van
liet water hebben : mijn tuin rwatert , aan deze z de ,
a f. Van hier,. afwatering.
Á.FWEE .EST . b. en o. w. , ik weekte af, heb en ben afgeweekt. Bedr. , door wreken afzonderen : eene pleis1 e r a f iveeken. Onz, , week worden. en afvallen : de
pleister is afgeweekt. Van hier afweeking.
A 1{ WEENEN , b. - w. , ik weende af
, heb afg euteencl.
.
Door tranen boeten, uitdelgen : o ! dat ik , aan uwe
voeten , dit alles konde afweenen ! Ook als wederkeer. w.,
door weenen zich afmatten : z j heeft zich a fgeweend.
AFWEG . m. , mecrv. afwegen. Eigenlijk een weg , die
van den gewonen en regten weg afleidt , ook een zijdweg ,
omweg., sluipweg : deze straat heeft vele afwegen,
l

.Dooi-, afwegen ontkomen. Wij waren ongeluk kiglyk
op eencm !weg geraakt. Figuurl. , voor eene afwijlong van het pad der deugd en regtschapenheid : hg ' geraakte reeds vroeg op afwegen.
4FWEGEN , 'b. w., ik woog at,, heb afgewogen. Door
wegen afzonderen: ik liet de helft van de suiker afwegen. Door wegen de zwaarte van iets bepalen : ik heb
gen.
al cie pakken afgewogen. Figuurl. , de overeenkomst

van
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van ver scm em-de zaken berfkeuen : j g;,g
scm het
g;,
w ei'k , .. nadat á • , alvorens , mgne k^raciaten zaai- 4ra
-

s

(cI•be d haLl afgewogen. Van hier a^ f, eging.

AFVVE L1 , b. en o. w. , ik weidde af, heb en berz afgeuveid. Bedr. , het gras afeten : de paarden Nebbe
dit land reeds af&eweeid. Onz. , met .zrtn . afwijken:
hij wgid de te verre , van t jn onderwerp af. Van4 ier
-

afei d ing.

AFWENDEN , b. w. , ik wendde af, heb a. geuu end.. Af-.

keeren : liet gezig t van iemand afwenden ; eera schip
afwenden ; eenex slag , of steel- , afwe*d.ea, ook var
iich afwenden; en. QVerdragtel.: T de hemel leef den
Slag a fgewend , die mijt legen zou ge irtdigd éíben.

De nadering van zeker kwaad - verhinderen ; he . _e c zr
afwenden , een ongeluk van iemand afwenden.. * YIn
opzigt tot liet hart en deszells neiging , van iets,. verwijderen : blijft cnv lzai•t , even als
e Dogen , vara mij
afd ereend ? Zich pan iemand afwenden , zoo wel allo
verbindtenis met hem ophoffen, als ook afhecrig van hemt
worden. Zich van het kwade afwenden. Yin hier af-.
wender, afivend,ing, ei het„YerQJ3derde <afit'eadig , voor
afkeerig.

AFWENNEN , b. w. , ik wende a”, hielt afgewend. Door
gewoonte , of edui•ige oefening , keren.: iemand : het
drinken , YLCib Ziet vloeker : afwennen. spreekwijs
-iernanci, of zich , van iets .-ffwennen , welke men ook,
somwijlenn , aantreft , is , voor liet minste , niet. ca - alge-meen _ gebruik. Meni Hebt nogtans , eten kind van de borst
afwennen. la de , anders, ook, gebruikelijke , spreekwijs,
iets ¢Eivennen , , b. v. ik w tz het edelen ynf ; ef .,. zekenijk Bene uitlating van het wederkeer ge. vooJnaemwQord.
laats.. Van hier afwen er , fisizing.
T
AI VE1i TELEN,,
b. w. , ik v
e /ieh izfgewsi-.
telcf. Naar beneden wentelen :
e ct ld ;ders boom
;

,

'

:

1

van den dijk ..af. Door- we zelen
wj ere .: ; ér. 1
.dat blok van de deur c f . Vijn, e f v n e, ng.
AFWEREN , b. w. , ik weercie af,. 4q1 afgeweercl Af-.
keereu , de aannadering • eener zaak' verhinderen ,. roet na-druk a!\vc ^i e:n : het ve, ..-pan ,het zaa i1ctnc afweren. 1. ''
weerden den v and inarmetzj` af.. e olie erg 'va
zich afweren . Een pels weert,,, de koude af: ► Vaii hier
€t fi9e ri g.
AF-.
;

-
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AFWERKENN , b. w., ik werf te af, heb afgesserkt. Door
werken., afzonderen :- hij heeft het vel van jne handera
a fgetverkt. Ten einde werken : ik heb mijne taak a f
ge4'erkt. Door veel werken afmatten : zich afwerken.
AFWERPEN , b. w. , ik worp af, heb afgeworpen. Het=
zelfde als afsmijten
jten ; doch afwerpen is eene wellevender
uitdrukking. Met eenen worp afzonderen : appelen afw e n_
pen een beeld den arm afu>erpen , door middel van
een, ander, daarnaar geworpen , ding. Naar beneden werpen :. het paard heeft den ruiter afgeworpen. Figuur].
Piet juk afwerpen, zich , met geweld , aan de slavernij
J
onttre
kken. Van hier afwerper , afwerping.
WINSCHOOTEN geeft afwerpen op , in den zin van
opbrengen, Bij KIL. ,, Houw. en HOOFT wordt het voor
onderscheppen genomen : a, fgeuoj pene brieven. Voor~
deel - aanbrengen : dat kan zoo ' veel niet afwerpen. Ook
is afwerpen .* bij de zeelieden,. als onzijd. in gebruik , in
dei .-zin van afgieren , schielijk afzeilen.
AFWEVEN , b w. ikwee af, heb afgeweven. Een weef
sel: afwerken ,- ten - einode weven : het linnen is afgeweven
AFWEZEN (afzijn) ^o^. w. , onregelm. , vormt zijnen volmaaktverledenen tijd niet zich zelf : ik ,was af, ben f
^g eweest. Afgezonderd , afgebroken y afgeslagen afgeva
len zin : de kop was - van het houten paard til schhie:Zvk af. Afgelegen , verwijderd zijn : Rotterdamts d,'ié
uren van ( uda af $uitets verbindtenis met !iemand
-fs.. iets, -'-zijsi': - i ben geheel*. van dat gezelschap af:
Bevrijd ,-- 4ont agen' ontlast zijn laq is geliikkzg- r n de
hem op.elegde ' boete af • ach° dat ik reeds var =hem
afwa e altwezen , -voor niet tegenwoordig zijti is
verouderd , uitgezonderd het deelw. afivezend , dat-, ira
dezen zin bij de - B JBELVERTALFRS , op verscheidene
plaatsen, voorkomt : aszet den lichame afwesende daer-onz sehi= jre gek zfwesende dese dingen.
AF EZElN de onbepaalde wijs van het werkw. afi eze z
in den verouderden zin van niet tegenwoordig zijn , zelfst:
gr brii kt , - o. . Het- tegengestelde van aanwezen, tegenwoon'di he d :E§ het ' i, in mijn afwezen , geschied.
A EZ ND' - deelw. van afwezen , in de verouderde he=
=teekcin n 1»et tegenwoordig zijn -, ook als bije , zondes
trappen pan vekgrooting: Niet tegenwoordig zijnde: hij
was afwevend. .Fen a wezende iemand, die niet te gen'
.

,

-
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genwoordig iL. Figuurrjk zegt tn ri Van i:emant , die ;net
Zijne gedachten veraf , of verstrooid is: 1491 is afwezerxd
anders ook : hij is metfijne gedachten ver !vin huis. Voor
afivezencl is ook a five`zig in geluik , .dat bij 'K11•TAAN
(a fwesi,gh) reeds voorkomt. Van . hier afwèzertdh eid.
AFWEZIG , zie af fvezend.
AFWIJKEN, o. w. , ik weekaf, ben afgeweken. Afdeinzen , zich langzamerhand verw ijderen : van den regten
weg afwijken. De v rand week eindelijk af. van e1kander wijken : - cle muur wijkt hier merkel9k af. F1
guurl.-, onderscheiden zijn : de rnensclierz y wjker ; 'oornamelijk , naar gelang hunner opvoeding ; van elkander af. Zich van iets verwijderen , in eenera zedelijken
zin ,• verlaten : van - de zeden der, voorvaderen , vara , de
gebruiken der, ouden . van zijnen leermeester afw /..
leen.. Van den weg der deugd •vert _ de waarheid,
van egne godsdienst, vczn zJne grondstellingen af--.
wijken. - Wijk 'aa liet hwvacie af. Van hier afwjker,
afwijking.
AFWIJZEN
ZEN , b. w. , ik wees af,, heb afgewezen. • Eigenlijk , roet de hand een teekén • geven oen zich te verwijderen : ïemezncl nfuaij, e_z Overdm tel. iemands bede,
`verlangen , of aanbieding , -niet Willen aannemen , hem geen
gehoor geven : eetzen 6-edelair ifira en. .fik wees zijn
verzoek terstond af: Afslaan , terug drijven : de vijanaen
werden met bebloede koppen afgewezen. Van hier
:

-

,

-

afwijzing.

AFWINDEN , b. w. , ik 'vond af, heb afgewonden. I) `oor
winden afdoen , in tegenoverstelling van opwinden : garen , 'zjde , van eenera klos afwinden; ook eiz L1uuiirn
a fwinaen Ten einde winden : wq zullen al ede wol
eerst afooinden Van hier 'afwznde, , afwsnclzng .
: ^'..
NEN '
b ^^t.,
u^o^a.
heb ^t, Door
eonn`^n,
AFWIN
af, Á
Bene' - verrigting', `niet geluk verbonden v, :vaan' iemand ` verkrijgen , bijzonderlijk in. het `aspel' iet ic r% 'n beeld af.
. winnen, Op eerre andere wijze, waaraan het - geluk i nsgelijks ' deel heeft } van iemand hekome i c `e z . #jan°d eenera
veldslag af in zert. Iemand in iets ` voorkomen , overtreffen ; lij wint het ?n j. af in het sehrgdn , zk he z
in het lezen.
AF IPPEN , b..en o w, ik wipte af, heb en ben afge, pt. Bedre , met Bene wip afgoijn : j wipte mij van.
-

-

,

T
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cie bctn c f., - Onz. , me zijn ; afspringeín-: van de stoep
a fie ippen:. Wippende afvallen :. de plant wipte van de

s telling af Van hier afwippuig.
AF WISSCHEN b: w. , ik wischte af, heb afgewischt.

Door wisschen wegdoen : liet

stof va z de tafel, liet zweet

van liet gezigt , liet bloed van de, handen afviesclien.
Iemand de , tranen aføpisschen , figuurl. , deszelfs sniert
verzachten , hem vertroosten..:, Tranen , die wik niet af.
•issehen . wanneer wij kunnen , zijn zoo veel als tra-nen :r die wij afpersen. Eene som van de lei afwis-.schen., Door wisschen reinigen : de tafel * de handen

.

liet ge ilt o fw4schen. Van h af issc er afwis-'
sching.

AFWITTEN, b. w. , ik wittede a( heb af gewit Ce-'
heel wit make , ten einde witten , met kalk , of witte
verve : eenen muur * eene kamer , af wittere*
; WOEKEREN b w. , ik• woekerde af, heb afgewoe~
k ei •d Door woeker overkr ijgen iemand zet$ af oeke- ►
eren. Van hier afwoekering.,af' heb a f e
AFWRIJVEN , (aji q ven) b,. w. , ik wreef af's
wreven. Door wrijven schoonmaken de , tafel aftwrjven.
Door wrijven afmatten : zich afwrijven ik heb m/
0]) die stoelen afgewreven: Ten einde wrijven : wanneer wI` ' alles a fgewi evere hebben. Van hier axf r iving.
.ZFWIUNGEN , b. w. , ik wrong af, heb afgewrongea
Dooi• wringen afscheiden : hik wrong de knoppen van de
stielen ,af. Ten einde wringen al liet nattè goed
nzoet eerst afgewrongen worden. F iguuri. , met geweld
afpersen : h ► heeft m liet geld afgewrongen ; iemand
een geheim , zijne toestemming afwringen.

AFZADELEN ., b. w. , ik zadelde a f , heb afgezadeldé
Den zadel afn en : een paard afzadelen
'a ^^
heb afn•ezaagd
zaagde
t h b . Met
AFZAGEN b. w., zk
de zaag afscheiden : eenen tak van eenera boom, eenera
,00m een been afzagen. Die balk is te kort afge"go. Door zagen afmatten : zich ct zagen. Ten einde
agcn ; til het hout is afgezaagd. Van hier afzagen
Fin

AFZAKKEN, ` b. en o w, zk zakte a f i heb erg ben afgezj4t, Bede. , ten einde zakken, of alles zakken, wat
r.e t .. i. in zakken gepakt moet woi den : wik hebbers
het

het vlas afgézaI í. Onz. met zijn; náar benéden zak"
ken : hij liet zich van den muur afiL'kehi Figuurl. 0
aftrekken : het leger zakte af. Afdrijven: met
den strooen a, fzetkken. Afdeinzen , de vleit nemen (ir!
eenetx zeesltig) : een gedeelte der vlooi gegón af te
takken. Zich stil wFegmaken , wegsluipen (in den gemee^nen spreektrant) : wij zochten hem onder den hoop i
maar hij was reeds afgezakt: Van bier afza, , er ,
afzakkang.

AFZEGGEN b. w. eicZe af, heb fgezegd. Eens
gemaakte afspraak herroepen , eene afgesprokene zaak op-&
zeggen : een besteld werk afzeggen een bezoek latei
atzeggené. Ik had de ergac1ering reeds belegd y
maar liet dezeloe weder afzeggen.
AFZEILEN , o. en bi- w. ik » veilde af - be» en heb af-*
gezeild Onz. , van eene Maats vvegzeilen t het schap 1e
sterdam afgezeild ? dé schipper ,gal
reeds Par Am
aanstonds afreilen6 Bedr. , door zéilen afzonderen : hik

zeilde mijneu boegiprt ét a, f
AFZENDEN ; bi. w. Y ik zond a f 4 heb gé%oitdei Weg.
zenden : eenen bode eenen brief, koopwaren aften-a
den. -' Van hier rzJzender > afzending afgezand Zit
het laatste&
AFZENGEN , bi w . ik zengde af 3 héb afgexéngd: boot
zengen afscheiden, wegdoen :. zich de haren,, , Benen va-

gel de vedéren afzengen: De mug vliegt in de kí arsij
en zengt hare vleugelen af

AFZETTENbi
w. zk
af lied: ttfget Van"
^► s zettede
boven afnemen en nederzetten: den ketel Pan het vuur ,
<t zetten den hoed afzetten Van eene plaats verve j-^'
d eren : zet de tafel wat cpn den niiar S nel en
voor genen korten tijd van iets verwi deren : het ge éeri afzetien c nadat meen het eerst aangelegd <heeft 5" oen te
vureni Afsnijden s- afzagen f bi de won ere gebruike
lijk : Bene borst ,; • eenen arrm 4 een been afxetteni Uit-#
zetten en achterlaten : eenen kofér bij iemand afrettet '
iemand aam;• zekere plaats af gitten 1 bij de voerlieden
gebruikelijk. Ten eindé zetten, een boekdrukkers woord f
het -blad is ' 1 afgezet. Figuurl. met geweld berooven's
struikroovers hebben hem, in het bosch i afgezet:

Afwijzen ; laten gaan: iemand koel y onvriendelijk af*
etter Verkoopen : ik heb dte . u'aren voor eenen re
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t Blij d en prijs^ a ^``eze t. Van de uiterlijke waarde beroo

yen : dat geld is afgezet , is niet meer gangbaar. Eene
,

,o pgedragene waardigheid ontnemen : ee reen am btenaar
afzetten , iemand Pan zijn ambt afzetten. Eenera
pr iester , krz^►gsbevelliebber, enz. afzetten. Daar afzetten , in deze beteekenis het denkbeeld der verwijdering
van eene verhevene plaats in zich bevat , zoo ligt -daarin
ook , deels , het denkbeeld van zekere waardigheid ;, deels ,
dat van wezenlijk , of ondersteld pligtverzuim ; waardoor
het zich van afdanken aanmerkelijk onderscheidt. -- Doen
afsteken , voornamelijk bij de schilders in gebruik: de
vakken eener karnei groen afzetten, het lijstwerk groen
•

schilderen , terwijl liet overige van eene andere kleur is.
Met verschillende kleuren de verschillende deelera eener
zaak ophelderen , onderscheiden en het eene voor het
ardere doen voorkomen : eene teekening ;, eene landkaart afzetten. Afdrijven : jenever wet het water af;
afzettende middelen. Van hier afzetsel af etter 9 (b,)zonderl jk in de beteekenis van roover enz.) afzetting enz.
i zag af heb afgezien.
AFZIEN , b. w. , onregelm.
Iet_ gezigt afwenden -, zoowel in eenen eigenlijken als fi.
guurlijken zin : laat ons van dit voor werp afzien. Ik
1 eb van die zaak geheel afgezien , die laten varen.
Afstand doen hij zag van zijn zegt af. Zij heeft m'
beloofd , dat zij van hem af zal zien , alle onderhan-

deling en verbindtenis met hem zal opheffen. , Het einde
van iets met het gezigt bereiken eigenlijk : ik kan deze

vlakte niet afzien. Een tuin , wiens " lengtë niet af
te zier is. Overdragtel. het oogmerk, de gevolgen

eener zaak niet de gogen des verstands bereiken t wik

kunnen liet einde dier onderneming nog niet afzien.
Bemerken , bespeuren : i k had kerst afgeziene wat er
van cle zaak ware. Door acht geven , toezien , leeren:
9av ziet men den besten meesteren de kunst rif -VOND.
Zich vergenoegen : ik zal liet hiermede maar afzien.
AF I Iï , bijv. n. afzigtiger , afzigtigst. Leefijk
waarvan men het gezigt afwendt : tot is een afxigtig°
ne ach. Van hier afzigtigheid.
,

AFZIJN , hetzelfde als afwezen. De onbepaalde wijs van
afr n y en wel niet niet, wordt echter nog in eenen zin
gebruikt, waarin aftue.Men zelden. of niet voorkomt, na-

melijk in dien van nctlaten ; b. v : ik kan nz afrq z
u
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; mijnen dán te °btuigerz enz. Zie verder afwe,.

zen..

AFZIJPELEN, óok r rzi ' é z : a fr^ " eren o. W. zr
pelde a . is a. e gpeld. Zachtjes afloope^n : het water
zijpelt ^ ^pt i zij1ne t) ldngè dei `intiur af dan bier
u.. `z péling.
IiF IN EN b. wr ; ik` zand ctf, heb afgexongen.. Ten
einde zingent: r c$rc de grootti Held zijn lied had
afgexángen4 N. VERSTEEG itzingen is 4 in dezen
zin , gebruikelijker.
AFZITTEN , o. s , ik zat af, 'ben en heb af eresen.
Met zin ; afstijgen (van het paard) : dei veldawerste l et
e ru terj afritten. De ruiters is afgezeten. '' .
AFZOEKEN , b w. , onregelru ik zocht af heb afge..
zdelat Z oeken en afnemen : de rupsen van de boomex
í f deke, Van hier nfzee1 er , àfzoeking
AFZOENEN ; b. wa. ,,i k zoende af, heb afgezoend. Met
eetien zoen den twist bijleggen den vrede herstellen * zier:
heb1en elLLander . reeds afgezoend.
AFZONDEREN „, (angels: asyndr'iaan .y zweed. izfsind'ra
bs w;, ik ziinc1erde .af heli t fgezohdercl Van andere
dingen afscheiden : de hmmerert oan de schapen afzonderen Bij leeft van alle rtterisclzén afge o derr :
Zij zondere ziele var allé getelschcïppen af. Eense.
•
f
n gezonclei de plaats. Van hier
ctfzcnderzng:
in de
í f:onderzn^ti (afge?lonclerd) leven.
A FZONDERIIJK , bijvr n. - en bijes: , cz, zónc eili ker t .zonderlgkst Hetgeen afgezonderd kan worden , en wer-;
:kelgk afgezonderd is. Als . bijvr n ; eigen y bijzander - d'a't
i

)

-

-

.

-

finderwerp verezsrlht eerre afzonderlgke belsandel,ing
Eerde afzonderlrgke kamer: Als bivr. ; alleen , eenzaam
nfzo derlgk u onera i èl, pen .; eten enz met ieman d
n, fzonderlgk spreken.
AFZOQM N' b we ; ik "Sbomde etf he6 41^^xóonid i
Geheel zoom., ten einde zoomen ; ` de lakens x n af
f

gezoomd:
, FZIÍI(JFN , b w. i k zaag àf, heb afgezogen
ezo ae Door
zuigen afzonderen flat'Linci zuigt de, moeder heel wat
iz• Door veel zuigen afmatten s het kind heeft .de mir4ne , arisch ctfgezogen:
AFZ U PEN , b: tiw•.. , ik zoop aff , ^ .^^
a = pen.
ezo- Do díd
zuipen, wegnemen *. iets vrr.n boven ufzu pens .Hij heft
,

7n9

.

1,32 Lr, AG, An, Ai..
- 'al minex W rn afggezolaen.. Door- zuipen krachteloos
maken : ziCit rcfzuL en, Dit woord , geluk ook het eenyou dige zuipen , b ehoort tot den laagsten schrijf. en
spreektiant.
-o. w. ik zwom a ben
.F^ .. , afgezwommen
Zwemmend zich van eene plaats verwijderen : van den
aevcr afzwemmen. .Hij is van het kin4 afgezwomrnér2. look , somwijlen , als wederkeeng ; zich afzwemmen , door . lang zwemmen "afmatten.
AFZWE REN ., b. en o.. w. , ik zwoer af, heb en .ben
,njgezwotren. Bede. , met eenen eed verwerpen : kit
gan c1ie volk zwoer den d irxgeland af. Onz. , door
eene zweer., of verzwering , afgezonderd worden : min
ncz el . is afgezworen. Vare hier .afzwering.
AGAAT , (oul ook akaat) , m. , meerv. agaten. 11 heb
in dezen ring eereen agaat laten zetten. Voor de
stof, in _het gemeen genomen is het .ona.: het kunstig
geste pen , agaat. Ik heb eene doos van zeel .fraai
agaat laten maken.. Van hier het bigv n. agaten , d. i.,
van agaat, hetwelk niet verbogen wordt .: een mes mét
een agaten hecht.; een rotting met eenen agaten
'

.

kno]).'

AGI .K JE , 0. r meerv. . agurk,j es. Kleine komkommer.
AHORN , alioi•n-boon , (bd .I n. ook .aenhorn , lat. acer,,
&Ztanus) , m , meerv aliol •nen , ahornboomen.
ADELTNG acht den naam dezes. booms ;. door ; middel
lener niet ongewone verwisseling van .:::net h; vani het:
.

f

lat aces afkomstig
Al , een .tweeklank, voor welken de ouden

-ei gebruikten.
`In del schriften .:van Hoop'r.. is dezelve zeer gemeen , die
deze spelling , gelijk Hu' uECOPrR gist , van de kamer in
liefd' bloeijende geleerd had in welker TweeepraaLe,
i

1584 , men onder anderen leest : in ay .is de a kort,
zo, ghy hoort in lay,;, hay :, kczy , bla enz. HUYDECOPER gist verder , dat ay voor ei of ey , -een tongval
is , den Amsterdammeren , voorheen , bijzonder eigen;
'dewijl men daar , onder .anderen , in eengin ► ' ouden steen
nog schrayersliouck leest4 VONDEL schreef, nu en dan,
ageren, herkeinnjer doch anders eiveren ,. berkeme Ier, enz. Thans bezigt men genoegzaam algemeen, ei,
in plaats van ai, en men schrijft lei, hei , kei, klei,
.

et berkemege,• enz. In sommige oorden van ons va~
der-

A i, Aic.
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(Ierland , heeft men , tot het yerJer^gen, der a , ook de i
braakt ? en naen schreef raitdait , walmg , aárc e
enz. ; doch in bet begin van het jaar i 4 oo werd de
reeds niet meer dan voor de r gebezigd , als air , aarde,
haar , waarvan air en lus ir bij sommigen nog -in gebruik
zgn , boe weinig g daarvoor ook moog wezen.,
werpsel. zie ei
'

AIR, zie aar.:
AJUIN . (bij KIL.: ook oiuyrs) , m. , mem. ajiinen. Ook .
men.. • 4arddajuin p ceeajuin. van hjex, het bij n. en

bjw. ajuinachtig.
A S: IDEMIE ,. v. ,. meerv. akademien. Van liet gr., ,o zzJ.ttg,
waarvoor wig het woord hoo esckool bei.. Lichten.
.der kersrpaltsLwhe akademien Moo ri .. Zie hooeschool.
AKELEI. v. ,, meere. akeleijer Eene bloem : de -blaa we
akelei ;• deze was het blazoen der - vederïjk1amer --dir
ADOLF VAN BOt GON E , in het jaar i5o , te 'Vlissingen
opgerigt onder de spreuk s tee geest ,ancersoeeket al..
Diesi ijds schreef - men- : de blaue ctccolye..
Lat.. .a q ui gia , aq& l a , ` .hoogd , kak , . fr ns. an..
coke stal. aq^caeicz.
AKELIG , . b jv. ii. en bom.akeliger ,:whligit Naar x
verschrikkelijk : een a-kelig gezz gt , oen ake
&+ sch.
Ook voor treurig , wnopgeruimd , on
: dit was.
een akelig gezelschap ! Ook _ als bijw. a: hik zit: "er.
akelig uit. Dit woord werd ondt ackelick geschreven
gelijk MAAN -heeft , bij wier ook bet- werkw„. zckel
in den zin van schromen , voorkomt. Waarschi r '
ons aw&et-. afkomstig van : .ekel 1 althans in b é a bis
ben deze woorden,. `veel. „ over eenkotngten dex verwisseli ng
van e en a ja gemeeniaam. Van' ie' e i l
.

A.KE. m., meerv. *kers.. De ~t van den ei t ,,
KIL. , rook weckel, aecker , -. eeckeL I n - deizii. zinwÈzeggen
wij ook ei; p eikelepek ;- eike r e* . - vaarvoor 'anders
akerspek , . eu'ar en.: - oor :.:eik E, ^ e enb r `` heeft'
KILIAAN o ► eeckel- acee er6 ,-' *eik laatste ook . in.
den BIJBEL «vim_: 1477' op : verscheidene plaatsen, voorkomt en si: groenen die gheóe te c n &zul en sgne
sonen onder een--,, akerboom WÂÇWrJR heeft aeckern,
en teekent hierbij aan , dat dit woord door cie Angelsaksen in JNederduitscbland gebaart '
.. want bij hei, is ac ,
eter,
15
,

i3:4
, n eikenboom ; van daar koiut cie. e n a ce.rn
va4cczt van .c eri • eikenboon ons a el'
eikel genoemd. De Hoogduitsche s zeggen r. 'ic/iel (waar
van óns eike l) van .E che. , een eikenbogm, dat frank sc
Is. Bij de Góthen beteekent akran allerlei vrucht. Val.
]bier aardah er, Om de gelijkheid in uiterlijke gedaa t
a

,

açora, Je

r

met de vrucht van den eikenboom.,: draagt een wataervat
of emmer om water te putten , ook den naam van aker.AKKER , m.., nmeerv. akkers. ]Een .stak bouwland : in wat
aalzoen . ineri den ploeg. door d kker moet drj'.
ven• VONDEL. Den akker bezaaien . óeplan.tera ,. be
mettert.. Ook , somwilun , voor. hetgeen .rep. den akker .
wast m qn gansche akker is door den hagel verwoest.
Tn .het: hoogd,., is het. woon . Gottesacker• , . voor begraaf"
plaats , kerkhof , in algemeen gebruik ; (Ai)ELUNG keurt
Leu Jz.enacker beter): a M ON N,_. echten, . komt Gods
+ a4k er ook .reeds 'voor;
Wat wroet gq dagk carus dagh in d'aardev nGotls aL ke r,
,gin - gunt uw klaghten , "erf epeinzen nimmeri rust
Akker , .in het gr. ap ,. lat. age,r , frank. aker , c
-car; van daar in biet basterdlat. acres , zeker afgemeten
deel gronds. In de oostersche talen , ` namelijk: de he
breeut sehe, syrische en arabischer heeft men icl a • , ak r ô
,en al aron , welke woorden niet eenen ah r -, een stuk
gronds , maar ie and , die de aarde ,o áptt yen beotc, á , --- een landman aanduiden.. De-Aciding4o
zes woords van het; oc stersche t en bqzondé1qk aiabsche,
is , derhalve , ." i van ' allen
hij
jt g grrt e
grond ontbloot.
AKKERJ3OCW, 11h Eigenlak ,dnp bezlgheul vang.. hot i:bo
.bouwen van den akker. Veder, de landbouw in , hec
.
algemeen : zich op .:den.
akkerbouw --toeleggen ; . -van den
akkerbouw lieven. Wijders de kunst , of wetensphap ,
van den akkerbouw : den akkerbouw keren. De akker„;

,

-

,

,

-

,

-

bouw is de nuttigste onder alle u> tensehappen.
AKKEREN, (bij_ KILIAAN) b . w., ik akkerde , hh b oak erd Eigenlijk. ploegen : die ossen ackerden. Bi .
1477 ; in den STATEN BuB . heet dit de ^runderèn wcs'ren ploegende. Van hier akkerland land - dat hè,

bouwdi wordt, of voor den akkerbouw - geschikt is, --bouwland , in tegenoverstelling van weiland , enz 4kkerm an ,
tkker eld , akkerwerk, akkerwet.

AF

A$, AL.

4

,&KSE , (#,-&k&) , zie ace.
AL , alle , alles , (goth. t ll , alle , aIemiu , Vit, ebt. all., aan_
gels. cal, eng. all, deen. al, ald , ijsile all,, ter. oh) ,
gis een zeer oud woord, dat met -het gt. ;A*s veel overeenkomst heeft. Het drukt in de meeste gevallen. het deuk
beeld van algemeenheid uit,, en wordt onder driederlei ggdaanten geb ruikt. Als bijes. Reeds : liet is al gedaan
ik heb al geschreden. Alhoewel : al kwam li.j riet,
zouden øq echter met de zaak voortgaan. En .c l
hiel ic al dit enz.. BUBEL , 1477. ' Deze evenwel, cd
ieze werk regen. door oefening enz, kloon r., Alsof : al
t'aer hij ver acht , soo kamt l i Mor ghaencie., R.E~

DBRUK,. 1561.

Als bijv. naamw. , zonder.0 appeu van vergrooting it. Om
Bene veelheid , of algemeenheid van getal aan te duiden,
in opzigt tot de verscheidene enkele dingen van. eenei ze.tere soort , die _ als zamengenomen voorgesteld moeten worden ; .in welk geval het, net, zijn zelfst. naames. , of peissoonlijk voornaaznw. , alleen in het meervoud. staat k alle
neriachen. moeten 81e/ ven ;. ck ver-ankel j/kheid aller

dingefl.. Dat wensclien wij

allen ; wij alter , 4ie

hier Zijn e tz.

Men ziet ,. , uit deze voorbeelden , . dat alle voor het
zelfst naarnw., , en onmiddellgk na het veornaamw•geglaatst
wordt. Iran , somwijlen staat liet, eenigzins van het vQorzaa nes verwijderd , b* v. »ij zullen aller korre
toet riet allen. gel L spreien ; wy hebben alle ar
ze gebreken , enz.
Ook wordt alle t om zekeren nadruk te geven , bij ni
e: ltelwooi*den
gevoegd .. " alle benen ; zq kwamerè alle
•
'helt. 4met xalle i n ;gesproLen , euz,
+
ndee zelfst . naamre e.n !
In.sgs komt alle
Brr. - wè voVivt1im..liet meere, , terwijl ae wow.den J e s l n , ; :enz. dF aro roder . verstaan. orden .3 allen ..
zeggen het ; aller oop6n hebben hot
r
1staat voor' , lle open

i z ;: z !git h c

2 Int op ` ..tot ieder deel , dat het geheel mede uit»
maakt , in bot b jzonder ;- in welk geval heat de beteekenis
van elk , ier , 'allerlei . heeft, en zoowel. in ` het enkel-voud , als in het:. zneerv ge ruikel9k is ; alle begin ás
nnoeqelij'k had'.. heeft zich aan alle wellaat (iedere
soort var wellust) oergegeven . alle oogex d kk n (iep.

1
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der oogenblik) ; alle weken ; alle uren ; in alle deejen.; a lle acht dagen (na iederen. zevenden dag) ; alle
drie maanden (na iedere tweede maand) ; . alle vier
jaren (na ieder derde daar). Intussehen kan alle niet altijd de plaats van ieder bekloeden : alle mensch heeft
% /ne gebreken , enz. wordt niet gezegd.
3. In den zin van geheel: ik had reeds , alle hoop
op herstel opgegeven ; gij verdooft alle gevoel van
deugd , en stopt dub de bron van allee welvaart.
. 4. Om den zin van het woord , waarbij het gevoegd is,
te versterken : ik heb daartoe alle reden gehad ik
zeg het u in allen ernst; ik leb alle ac eirag voor
haar. Moet het tegendeel van dit alle , in dezen zin,
uitgedrukt worden , dan wordt het woord buiten voor hetzelve geplaatst : buiten allen tu jfel hik geraakte bui,

,ten alle verdenking.

Als zelfst. naamwoord. 4! , m, en o. Mannel. , voor
God , den schepper van het al :
::kit hij noodwendig hier het al&rhoogete goed,
Den ongeschapeu, 1, de Godheid kennen _rno. et. VONDEL.
Onz. , voor het heelal:

,De ruimte van het zigtbaar al. F. DE HAAS.
Ook voor den gansehen omvang tiener zaak : aj ie. a y* n
'troost , zqn al ; , dierb e wederheft , : m-qn. leven,
ja mqn al!
Voor alle dingen - genote , heeft al nen verzame•lenden zin , en duidt een werker. in. -het t eer v +,bq zich,
wanneer het volgende zelfst. naemw. meerv. is : al /.t
overige .zi^iz leugens.
lle s , o. Altti menschen : alle. soh qnt zich tegen t
te verzetten. Alle zaken : ik, -, heb dit alles reed e lang
geweten. Daar hebt gij alles ; dat is alles ,. wat
sk u te zeggen had. Ook in eenen verzamelend - zin ,
met een werkes. in het meere. , gelijk al: dit alle. s
onsc iuldige dingen.
Het is noodig , dat de volgende aanmerkingen bij die
reeds gemaakte nog gevoegd_ worden. Somwijlen worden
zelist.. naamwoorden , in het enkelv rud , ev n ais .het boven staande alles , verzamelbaar gebruikt , , zodat het even
zooveel is, alsof zij in het meervoud uitgedrukt waren.
In dit geval blijft alle, voor woor den var allerlei geslachr
ten geplaatst., ouverboloeua. , b. v. alle weg alle kant,

A. L.
nll, ra,mp, aIle polk , .alle ding , alle 141J.d , ·VQ~ ah
Ie wegen , alle banten , alle rampen, alle oolberea ~
alle dingen, alie landen , of voor allerhande'wegelt
enz, Die boos is in ziJon land , is boos attn, aile kant.
HUYGENS.
Dese .gewoonte heersohs onder aile vo/I.
Men. hoort er thana, ali« dag, pan, enz, Dochgelijk de .bijv. naamwoorden, voor het niet bepalende Iidweord staande, niet verbogen worden, als 'k, deed' aOD
£t.vaar eenen arbeid , hij beminde zoo schoon eene
vrouw ; zoo wordt al VOQr het hepaleude lidwoord ell de
hezittelijke ·voornaamwoorden mede onverbogen geplaat.s&:
lzfjdeed al. den arbeid J al de menschen , diedaar
waren ] al hlit polk (het gansche yolk) I&aljlliichenlJQl
de wereid (d~ geheele wereld);.In al mgOnendral1;;
door at UW8 bebommeringen, Dit is overeenkomstig
met den regel van HOOFT, in zijne waarnem, op de holl,
taal: « al voor het ar..tikcl schijnt niet gedeclineerd tewil« len zijn,'"
En dit wordt door Bit IluYDECOPER toegestemd, die.er 'bijvoegt, « dat -het voornaamw. mijl/, ens,
« bier dezelfde uitwerking heart, als het lid\voord.'.'Dan,
daar B, H11YDEOOPER (geJijk ook Z. H. ALEWYN.,· in, de
werken van de maatschappij der neder..J. letterk, J·doze on-·
verbuighaarheid van ·al.slechts 'tot deJidwoorden en rbezictelijke voornaamwoorden bepaalt , zoo mag men hieruit
afleiden , dat hij de verhnigbaarheid van hetzelve, ill: andere gevallen ,gesteld.heeft:, h. v•• voor de bijVtt? .naam-.
woorden; en dat men derhalve moet schrijven ; ~!J0 ··~(Jck..
ten allen verderfelijben omgang ,enz.; waartegen,
eehter , .de taalkundige A. KLUIT~ ,op het voetspoor .vau
vele ,. 4voor~geJ:eD', ·het -cnverbogene alle llOOrsbfat;
DooD, het'~,zCker . w",!edat de ouden zich hierinniet ahijd

.pIijk·.bllwell•.
;i.J.li:p"alltl to. zoo_ enkeW.·
meer'V",worden hij
zelfst., .naamwoordengevoegd • -die. d88~oor' J;Mjwoorden

.,J. ·.

worden, en het hegrip del' algemeenheid verkrijgen "als···:,
akin8t·~ Qf allesins•
.Aller, detweedeJaamtal vanhet meerv, , bij den overtreffenden trap. .der bijv. naamwoorden gevoegd ,.is zoo
veel als van allen: de alierbeste ; allergroo,ste is, der-halve, de beste ; de .FOOtsle Yam allen, geJijk KILIAAN het
vertaaJt door omnium optimus , omnium masimus, Zoo

pJ,tiJoa ,.

90k in de, uit zulke ~ijv.naamwoorden· gcmaakte :bijwoor-

I 5

den,
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jen.„ allereerst , allernaast ;, ten allerminste , terg ctlr Bes te enz. Daar de overtreffende trap . reeds het
h oogste in zijne soort aanduidt , zoo dien t deze..zooge-•

noemde nadruk eigenlijk , nergens anders toe , den. dat,
,d o or de verlenging van het woord , waarbij het gevoegd
is , de opmerkzaamheid des toehoorders des te langer. daar-

bij vcrwijle, Verder moet hieromtrent aangemerkt worden , dat wel van twee p ersonen 9- of zaken , een de bes."
te , grootste , eerste , 1oog8te enz. , maar niet de aller -

beate * allergrootste , &lereerote . allerhoogste enz. kan

wezen.- Wappeer wij aller bij den overtreffenden trap gew.
aruiken , b. v. llerbes(e, dan moeten vele personen, of
zaken (ten minste drie) .voorhanden zijn, van welke allen
:oen de beste , en dus de allerbeste , is.
d ller wordt ook wel bij zelfset naamwoorden gevoegd,

welke daardoor, bijw. erg bijv naamwoorden worden., als

allerwegen , a=llerhande , allerlei.
., 1 wordt . ook , in zamenstelling met- andere woorden,

. ls een voorvoegsel gebruikt, dat de beteekenis sterker

maakt , schoon deze versterking- dikwijls zeer onnoodig en
onmerkbaar is : alhier , aldaar, aldus enz. Voor bijv.
-en Zelfist. naamwoorden geplaatst , duidt het , deels , eene
algemeenheid, deels , eene inwendige volkomenheid en sterk-

te aan , als in algemeen , alge en d , almagt , al-'
xnagtig , algoed , . algoedheid enz, - Sommigen , -1 gen

zich toe op het, uitvinden .vn -nieuwe en dtwerf to >ve •
gezochte zamenstellingen niet : %t gal Iran >hier ai6ekend,
albegelzdzaiigend enz..
In al - deze en veisheidene andere gevallen , wordt - al
voor: aan het woord gevoegd ; in .over -1 ° veelal enz. staat
het: achteraan.: Het boven genoemde denkbeeld ' van l versterking is , waarsc.hijnlyk , oorzaak , dat men dip 4 cti oqk
bij : .andere woorden gevoegd heeft , b.. v. , . czl willens:
t

,

Een gen schrikven al willens duis-ter al raaskalleiaie
.enz. . VOND.
Oudtijds was al met alle _ ook in gebruik , in den zin
vin, . gans hel , k , volcare}tel L. Het .tegengesteldre ervan is niet . met alle , (in den gemeenen spreektr ,:` n l) in den zin van niets gebruikelijk: i
41 in al te, voor bijv naamwoorden.. a of bijwoorden
gesteld, als een al te dik boek; niet al te imachtig
spaeken:, enz, heeft de beteekenis vat. Deel, ,VU. vergr+c t
C

het

Ar..
het denkbeeld Van tevoeiheid , hetwelk het enkele te in zich
bevat ; waarom liet ook dikwerf met veel verwisseld wgrdt,
en teen zoo wel geel` t e kIe n , als al te klein zegL Oudtijds beteekende al te ook • geer , b. w. doe saxen cie van
L^'gipten dat w . dat .si al se #ehoeg , d, i• zeer
schoon, was. Bi m; 1477.
LABASTER bqKILTAAN abast , al4ast) o. ; het n erv,
alaba;ters is ` alleenijk in gebruik , wanneer van versehei Bene soorten gesproken wordt. &©ne soort van steen- r die
bij ons alabaster , alabast , c lbaster , of Alba t genoemd
wordt. Van het g &Aap o'eo!. Een stuk alabaster. Daar
zekere soort van dezen steen zeer schoon wit vang kleur is ,
bedient zeen zich dikwerf van deszelfs naam; , om een bel'.1er: en fraai wit uit te drukken t handerg , aoo wit als
flabaster. In den dichterlgken stal , worden de hals,,
boezen en handen eereer vrouw , insgelijks , met dezen
naam bestempeld : bedekt het poezelig albast. VONDEL «
Vangdier : het onverbuigb bv . c l t ren , zamenst.
alabasterwit.
. L PL.L i m. ineerv. albedillen. iemand , die op alles.
aanmerking maakt alles bedilt r, of berispt-: lid is sen
repte albedil. Schoon bedil onz. is , wordt albedzL.,
echter , voor eenen persoon genomen; mannel. gebruikt.
Voor albedil, zegt men - ook bedilal.
ALBEDRIJF' ,: ni , aneerv. albedrwwen. Zemend, die alles be--schikt. Dit woord is mannel. , om dezelfde• redens, als
cilbadil. Voor albedr f , zegt men ook bedli' j` gal•
A.LBEREIDS , bijw. van. tijd , beteekenende alreeds , reeds.
ÁLB SC IK,. hetzelfde als albedr f*
.,
, LDA R, biyw van. plaats, ..1 q bezocht zynez. ' i ent
dtei k9► aldaar had Dit woord geeft , so dm , aan
de : ussdmkking meer sterkte., dank het enkelvondIgo disars
.

„,

,

-

b v. tik zocht. r mqnen vriend in. .. etei-dam dei 4
d ett ql. hí s za Utrecht c'€ze ,- kencis ik hem aldtzar o*-'
mogelijk vinden.
a

ALDUS, bigw.. van aanwjzing Dusdanig, op deze wijs' de
brieƒ begint aldus.
ALDUSDATNTG , bigv n. en bijw. . beteekenende op deze
wijze. ' Het enkelvoudige dusdanig is meest in gebruik.
Oudtijds schreef en sprak men alduataen , alduatanich
^pi

hoerden ald ustarse diagen, a ld ist ii ke k a
i ft77, ..
AL-..

r.•aet . Biiu

-

aio

AL.

ALEER, , bi"!. van tijd. Eer dat : aleer gij ver•áret }

. en8ch ik u nog te spreken.

ALGEMEEN , bijv. n. , algemeener , algemeen.t. Allen,

of den meesten , gemeen : eene algemeene ziekte. .Het
gesprek werd u.'eldra' cllgemeen , alle aanwezende personen namen daaraan deel. Ook wordt algemeen als bijw.
gebezigd , M. de spreekrijzen in het algerrteen . over
het algemeen. Dat ie algemeen bekent
Men moet - den overrtreftenden trap algemeenste met
den door aller -verlengden overtreffeuden trap van, gemeen , (gering , slecht) allergemeenste , niet verwisselen ,
.dewijl beide eene zeer onderscheidene beteekenis. hebben.
Van hier algemeenheid.

ALGENOEGZAAM ., : bijt. n. , zonder trappen van vergroo .
ting. - Voor ' allen genoeg. Een . bijv. naamw.., waarmede
men eene pi Bens hap des goddelijken Wezens uitdrukt,
waardoor . God . voor , zich -en alle - schepselen , op de valtste wijze , . genoeg , of ww e ,en is. Van hier a lgenoegzaamhead.

ALGOED , bijt. n. , zonder trappen van vergrooting. Zeer'
goed , ten hoogste goed. Dit wordt alleenlijk van God
gebruikt : de algoede God.. Ook zelffstandig : de .Jlgoede.. Vang bier rtlgoedl.e d.
ALHIER , bijw. van plaats. Hier .,, aan 'deze plaats..

ALHOEWEL voeg. { dt maakt bier alleenlijk eens -ornoo -. .
dige verlenging.

ALLE, bijv. P Zie ai alle.
ALLED IGSCH , UUv. n. , zonder trappen van vergrootia g.
Eigenlijk hetgeen alle dagen voorkomt ,. of' geschied._; doch
alleenlijk . in de benaming van de aledaagsche koorts.
In eene bepaaldere beteekemst£ , hetgeen tot de weekdagen,
of werkdagen behoort , in tegenoverstelling. van de feestdagen , of hoogtijden : een alledaagsche rok , hoed enz.

Oneigenlijk , gewoon , gemeen , gering, slecht , in tegenoverstelling van datgeen, hetwelk zeldzaam , uitgezocht ,
voortreffelijk is : een alledaagsch gezigt; en ulledaagscl
dichter, enz.
ALLEEN , een bijwoord_; dienende , om Bene zaak , met uitsluiting van alle andere , aan te duiden , of om iets van
eene. zaak , met uitsluiting van alle andere' zaken, . te beweien:.
:. w^n , alleen drinken, niets dan -wijn drinken.
Men ziet hieruit, dat alleen, even als vele- :andere -'
voor-.
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woorden , ook bij zelfst. naamwoorden kan .-staan , n.arnel.
achter dezelve gevoegd. Wanneer het gebezigd wordt , o ni
de tegenwoordigheid, of het gezelschap van anderen uit te
sluiten , dan behoort , het . alleen = tuit: de - werkwoorden : alleen wonen , slapen , eten enz. Laat m i ' alleen ; Y h9►
is niet gaarn alleen ; een ongelazk komzzelden alleen.

Om den nadruk te versterken , wordt er 'dikwerf nog een
woord bijgevoegd , b . v.: gan$ch , geheel alleen. R h^
-leeft eenig en . alleen voor anderen. En, in -^ den gemeenen _spreektrant, zegt enen zelfs moeder ziel alleen.
In Bene engere beteekenis , ï dunt _ het , - om de hulp van
-anderen uit te sluiten : liet kind kan. nog niet aseen
gaan. Die zaak hebben wi geheel -alleen errigt.
Dit woord wordt , somwijlen ; zeer verkeerd geplaa t ,
waaruit eene grootje dubbelzinnigheid ontstaat , b. v.-.
Nu heeft de vorst celes Taegs op on.e het oog alleen. Vow,
Dit moest zin : het oog op ons alleen.
Ook heeft m een , door dit woord , verscheidene zamenstellingen gemaakt , _ als : alleenheerrecher y alleenspraak.
Hierbij zou enen ook alleenhandel (monopolium) kunnen
voegen , schoon ik niet weet_, of dit woord nog vel; in,
gebruik is.
In het hoogd wordt alleen zeer gemeenzaam. 'als +een,
voegwoord gebezigd , in den zin van maar en in deze
`beteekenis wordt alleen bij ons ook reeds gebruikt , schoon
meer in de spreektaal, dan in de schrijftaal: k t.gi /de
- met mij gaan ; alleen hij konde niet. Hij is
een braaf man alleen in het tegenwoordige geval
,zal hem dit niet baten. In de BLIBELVERT. komt • al
leen , hier en daar , ook in deze beteekenis voor ; b. ;v,
.inde - 4braha n seyde ' want ick lachte , alleen en
ie de vree,e, ,Godta. in dele p laetse niet.
Niet. alleen 4 maar ook behoort tot de zarnenbindende
voegwoorden.
Alleen is za tengesteld uit al en een. Het voorzetsel- al
'vermeerdert 'a hier de kracht der beteekenis van éen. Dit
heeft mede - plaats in het engel, clone. Van bier alleen
alleenl ' .k.
ALLEGAAR, allegader,, altegader, bijw. Van al en gader. Zie gaderen. Alles, of allen, te zamen: ik -kan
liet, thans, allegaar niet geven.
Van dit - allegaar heeft- men het zelfst. naamw. alkgaar-

-,

' ,.

é

''(*arts g É t, ccdm daarmede iets aait të

duid n , het=
w elk uit verscheidene zaken zamengesteld is s dat iet eert

izuegaar je of verscheidene dranken onder elkander géznengd, een mengeldrank; ook in het kaartspel 4 eert spel
tvaara an allen deel nemen.
ALLEGA DE L1 ; zio allegaar:
ALLEM A AL C zie al temaal
ALLE [AN , voornaamw. , beteekènénde alle rrwnschen hom=
dát alleman door de zdetheit der ruste bekoort Oasá
HOOFT, Zatnenstell. x callemanahoer ; allemansvriend.

4lle7flam wordt . aai elkander gehecht , als - een eigennaam gebruikt ., verbeeldende alle menschen als eènen en.=
kelen persoon; (tIle blijft derhalve onverbogen s. men hoort
alleman gegge)z ; niet allen man: Ook plaatst men et'
dikwijls Jari voor , als de/ geméènste van alle namen o, fax
alleman (iedereen) epreekt er over:
ALLENGS , calleng8Lens , bijw. , betekenend e lang2aam ;
bij trappen : de koorts nam allengsker _ af Die ai
.

;

oian baaierd oorden ailleriga geschxui»zt. VOND:
ALLENTHAL E 3: bijwo van plaats , beteekenende overal
aan alle zijden : de booswicht as nergens .rC ; hij heeft
allenthaloe wetten tegen zich olie h# moet ereexen:
Ook is liet yin den zin van op allerhande wijzen gebruiké-.
lijk geweest.
Van allenthalve hebben soiiitn ge godgeleerden het bijv.
ha mwoord c llenthalvige , gemaakt voor in alles genoeg~
zaan : de allenthalvige genade# Doch dit is niet nâ td
volgen.
ALLER , zie al, allen:
ALLERHANDE , zie allerleL.
ALLEE.HEIL GEN l de naam va i een feest in cie r c to sehè
kerk , hetwelk den eersten November gevierd wordt en
waaronder het woord fieegt mciet verstaan wartien : op
allerheiligen zal ik- hij u komen 4, d. i. op het feest *aii
alle heiligen. Het gebruik hecht dit bijvr naamwi aai' het
elfsi, naamwo vast en wettigt de uitlating van het w árd
dag of feest schoon teren áriders aller Il eili en f
liever aller .Heiligen dag of feeet , behoorde t+é s rij-=
*en, even als me ri aller Zielen dag schrift. Paus Bo
WTP.c ls de vierde ; zegt men heeft dit feest ingesteld
n t oogmerk, om c aardoor te vei oeden }xe eên op: hei
feest van mederen enkelen Heili gen ƒ gedurende dat jaar
uit
;

-

-

-

uit onwetenddbéid verzuimd is'ewordenè
ALLERHOOGST , bijv. n. , Winde de osrticcuie trap
van hoog , met het voorvoegsel aller. Hit wordt
van God gebruikt , om deszelfs ve evenhèid boven al wat
bestaat uit te drukken : de allerhoogste Gooi Insgelijks
als een zetfat. naamwoord : de .dlkrhoogete geleiode u!
ALLERLEI, hetzelfde ah allerhande zijnde onverhnigbare
bijv. naamwoorden, 4ller1'ande , allene men-eliert;
hij gaf m ' allerhande ., allerlei geld in betaling. 411
lerliande straf, allerhande volken , irzllerlez blijken ;
allerlei handen. VOLLBNHO V.
.fit ancie en lei 2ijn uitgangen , die de hoeveelheid in
soorten aanduiden , als : eierbende , allërlei , eereer -•,
hands eenerlei , -- tweederhande , tveederlei enz.
Volgens WACHTER. ,w is hand in ,adle, hande van het
tngels. eind , geslacht , Van, cennan , :telen afkomstig, Dre
Engelschen hebben kind voor geslacht en soort. Bij de
Ouden vindt men kond en chund , in dezelfde beteekenis, Men begrijpt ligteljk j boe hiervan hand gekomen
zij ; dewijl niets gemeener is , om van de verwisseling - der
Jzelf klinkeres niet te sp$eti - dan dat de k in li werpvan.
dele.
Lei in allerlei is van ' de celtische taal afkomstig. Bj
die van Wales is ltu, hetzelfde als bij ons kleur, zoodat al-leflei eigenlijk zoudo dienen , om de verscheidenheid van
kleur aan te duiden ; doch bij •verdragt wordt dit woord
ook in dezelfde beteekenis als ons geslacht gebruikt , t mdat de geslachten der dingen , even als de kleuren,, aan
elkander gelijk zijn , of niet. TEN KATE maakt de aflei.
ding van ici (ijst. leyd) # dat , oudtijds , den gang, het be.
looi en gelei , of de hoedanigheid der dingen beteekende.
ALLERLIEFST p b ir. ,' n erf biet. , zijnde - de- overtreffende
trap van lief, met het voorvoegsel aller.. ',ren hoogste
geliefd. Als bij . naamw.: allerliefste vriendin; allerliefst
kind. Mijn allerlte fite. Als bigw.: ik draag deze
soort van hoeden het allerliefa.t. In het gezelschap
lgke leven -wordt dit woord ook voor zeer lieenswaarclig,
zeer aardig, gebezigd : een allerliefst meis'e;. 0, da4
i8 allerlie f at 1 zij heeft ddt -lied allei lie 8e gezongen.
ALLERMEEST, de overtreffende trap van meer, met het
voorvoegsel aller. Dit allermeest wordt ook als een bij..
woord, en wel in de heteekenis van voorai, hoofdzakelijk,
in—
,

,

AL.
inzonderheid , gebtuikt : ik .hoop spoedig een echt berige
^,a n de -zaak ie krijgen , al1 rmeeat, dewijl. i mi dan
:daarn4a1• kan gedragen. In dezen zelfden zin komt
rallerumeist reeds bij KERO , en alleromeist bij-- OTFRID.
voor.
ALLERNAAST , bijv. n. en bijes. y zijnde de overtrefliende^
trap van na , met het voorvoegsel aller.
ALLERWEGEN , bijw. van plaats 3 beteekenende allenthalve t
overal , op alle wegen , aan alle plaatsen : men hoort allerwegen van hem spreken
OTFRID . heeft alla fart voor allenthalve , dat hetzelfde
els allerwegen is. De Angelsaksen zeiden reeds eallewaege , voor altijd i waarvan het engelsche al vaya afkom-.
,-

steg is.

ALLES , zie al, alle.
ALLEZINS , bijw. i beteekenende in alle opzigien : hef i#
allezins noodzakelijk , dat wei hem heden Spreken.

A.LMAGT , v. • De hoogste 4 Heugt , welke eigenlijk God alleen toekomt : Gods altnagt. In den dichterlijken stijl
wordt dit woord gebezigd , om daarmede elke ongemeen
groote magt aan te duiden t de almagt harer aantrek--

keli kiteid.

ALMAGTIG , bijv. n. p zonder trappen van Yetgrooting.
Met almagt begaafd : de altnagtige od. Ook als 'een
zelfst. naamw.: de 4lnzagtige.

Dit woord is . oud. Reeds in de achtste e w kenden de
Franken het woord alttig.
Van alrnagl ig komt het zelfsi. naamwoord alma hij-.
held , : hetwelk •gebruikt wordt , om. de eigenschap , in -het
afgetrokkene , van de almagt , of hoogste mats zelve, te
onderscheiden.
ALMANAK m, , meert. almanakken. T"dwyzer in den
almanach. HOOrT.

WACHTER.. vraagt : komt dit woord Ook van

-

> zznett

(vermaneu), waarschuwen , omdat wij er door gewaar
schnwd worden , wegens iederen dag ? Dit is ! zegt bij
om meer dan eene reden , niet waarseb"nli k. . Sommigen
leiden het af van het hebr. manes , dat tellen bete ent
anderen van het gr. p'v , of ,^yy^ , de maan, eene maand„
Doch het is aannemelijker, -dat dit woord geheel arabisch,
en met de sterrekunde, welke wij van de Arabieren gekre-

gen hebben, tot ons gekomen is, zameng steld .. inde uit

het
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tiet arabische lidwoord al en manaeli i dat volgens VEL.
SCHIUS en RELAND , eene nieuwjaarsgift beteekent. En
deze ; benaming is tot de dagtafels overgebragt , omdat men
die van ieder laar aan de koningen van . het oosten ter
nieuwjaarsgift aanbood.
ALMOGEND , bijv. n. , zonder trappen van vergrooting.
Hetzelfde als almagtig• Van bier almogendheid.
ALOM , (alomme) bgw.3 van plaats. Overal , aan alle plaatsen : men maakte het alom bekend„ A1 Petrus alom=
me doortrok BIJBELVERT.
.ALOMPEGEN WOORDIG , bijv. n. ,. zonder trappen van
vergrooting. Hetzelfde . als or-'eraltegenwoordag, aan alle
atsen tegelijk tegenwoordig ; hetwelk van het hoogste
Wezen alleen kart gezegd worden. Van hier alomtegerzwoordigheid.
ALOUD , bijv. n. , , zonder trappen , van vergrooting. Zeer
oud , van eene grijze , van de eerste oudheid : de vorsten
der. aloude stammen. L. BAKEé Men vindt in aloude
boeken. Zie aal,
ALPEN , v. , meerv.. het enkele. is niet in gebruik. Eene
der oudste benamingen van alle . hooge bergen ; waarom de
bewoners van zoodanige bergen , bij de Ouden , den naaal
van . d lpini dragen. Deze benaming is , heden nog , aan
die bergen eigen , welke Duitschland van Italien scheiden
d'4lpe. kosten zijne vluglit niet beletten met haer.
kruinen .. VOND,
Sommigen leiden dit Woord , welks ho4ge ouderdom = al.
gemeen erkend wordt , van het lat. albus , . bij ons wit
(in het gr. &) af omdat de toppen van zulke ' bergen
steeds wit besneeuwd tjn Intusschen blijft deze afleiding
slechts eene gissing 1 welke op niets anders 3 dan op de
overeenkomst van den. Tank der beide woorden rust. WAcUTER. toont dat. ac eene weide in eene bergachtige plaats
aeteekent :. De bergbewoners kenden ., waarschijnlijk , ook
geene weide ,, dan op hunne bergen. En hiervan zonde,
daar zqn gevoelen 0 deze benaming afkomstig zijn. NOTKBR.
gebruikt dit •,.woord nog als eene algemeene benaming voor
berg.
A LREEDE , alreeds ,, bijw. van tijd. Reeds , tere ds: ende
is oök alreede de h le aan den uworiel der boomen
geleght. BJJBELVERT4 Sommigen bezigen hiervoor C&!ree :
mens laat _ altgc de: ateén enz, 3# DE DEC.
.
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ALS ,. e.?1 voegwoord, dat iu .. vt veheidene beteekeni ssen
,

1►ot

flt , en in eenige nog gebruikelijk is.

fJ,e t duidt ;, vooreerst , eenti gelijkheid tusschei p ersonen
• • a;
p overal,
, b ijn
roet ge lijk
l worden : zoo heet ruls vuur; zoo
verwisseld
goed ala goud. In eenige ge-vallen kan het woordje nov
ook -weggelaten worden : lig spreekt als een engel; de
een is als de ander, d. i. zij zijn gelijk ; schoon als * de
Godin der liefde. Zoo ook kan als , somwijlen , uitge.
laten worden ; b. v. : zoo ziek hij was , ging lts echter
en zaken aan , en kan , i n deze b etrekkin g

te voet. In andere gevallen gaat dit nogtans niet aan ; b.

v.: hij mag een zoo zeldzaam vernuft be,ütte,i a13 laf
wil.
Ook wordt als bij of gevoegd', of voor alsof gebezigd
h ► was zoo gerust , alsof hij niets te vreezen hadde;
;ay kramen , alsof, ook eren alsof„ zij geroepen ivaren. , -Zonder= of ,in
in d'ezelfd e heteekerris doch in .dit ge-.
vall wil het gebruik , dat het werkes, onmiddellijk achter als
geplaatst worde : als stond hem niets te ereeken. Als
vare he.t; waarvoor -wnen' dikwerf, schoon verkeerdelijk,
hoort en leest : als 't ware: .els r istet gij niet , dat
.ik zoude komen.
Als wordt ook in de onderri tonde schrijfwijs gebezigd,
wanneer men. een voorbeeld bR bi engt , oef enkele deelen
van : een geheel aanvoert t de woorden , .op beid uitgaan-de , zijn van het vrou velyke geslacht., als; e . - waarheid
-

-

,

•enz.
Om eene . nadere bepaling val datgeen te geven 9 waar"van gesp-roken wordt , gebruikt nien as , op deze wijze:

ik j moet dit als- eereen pligt beschouwen ; het kleed,
hetwelk ik als bruidegom aanhad. Men kan hierbij
aanmerken , dat, wanneer als tusschen naamvoorden staat,
dezelfde naamvallen voor en achter hetzelve plaats hebben:

hij spreekt als een geleerd man ; ik behandelde hem,
als den zoon van mgnen vriend. Bij wederkeerige werk-'
woorden kan het , somwijlen , twijfelachtig schijnen of het
zelfst. naamw. , dat als voor zich heeft ; in denzelf4eu
naamval , als de werkende persoon , en dus in den morsten
laar val moete staan , dan of hetzelve het wedark..voor^naamw. behoore te volgen. Men behoeft, in dit ,geval,

het -. werkw. slechts te herhalen, om den - waren naamval te
li*. - gedraagt zich aü een. ceiijkaa ; :. ie

kennen:

zoo,

I1 7

A t.

zoo , cr.ls een e4?rij•i tr z. zich ede g ; 'Jørhalve i ieL
als ene
encî eer l ke, man.
Om twee 7ahor4 ,.i pop eeiie ett^►goadr e wijze-, ° 'net elkander
,e . Verbinden, _ wordt. als ook. bij -noop wdeoegd : zoo
wel de kleine ais ofr . c roc>te; hij 1x t zoc wel
deugd als uerstanci.
Ook wordt al& zeer dikwijls, in . den z n van torn, ierin ie3 gebezigd.. .Leren , terv í l ik
wi, t>rtnneer .en'd
flneend^ juist te v t'trekke, , cals ik uwen brief o itving. Wanneer , ind i en S-ij zult mij gr loovett , als ik
u zeg enz. ;: als g het yoec a +randt.
Eindelijk . moet . nog aangemerkt wori!en . dat al zeer
dikwijls,, schoon verkeerde ijk , in (Ie plaats van dan , achter . den vergrootenden trap der bjv naamwoorden gelijk
ook achter niet, niet, , niemand, geen, anders,
enzg gebruikt wordt , b. v* cwter als , voor dan,
;Hanig t ik weet , dat gij meer daorzigt hebt, als,
v-oor dan :ik4 gr * hebt het vasn . den'sand , als , voor
dar . `pan mq gehoord ;' ik geef niets meer als , voor
dwi , enz. ' Deze mï steUing , waarvoor men zich zorgvol-.
d ig1jk moet wachten -, is , onnndddllqk na de komst van
den Hertog van ALYL. (%6.)J 'ix gebniik „ gekomen en,
voor dien tijd , zal men bezwaarlij ,- Bene enkele 'plats kun-.
,

-

,

,

.

Ben aantoonen , waar als achter den vergrootei oen trap ,
en dus voor clan gebezigd wordt. Zie • verder hij a'arx.
ALSDAN , bijw.. van tijd. Iet heeft altoos . zijne betrekking
op eerre vooraf gegane uitspraak a meer gij u'
gelioucaen hebt , alsdan tal z2 het m ne .loonden. Het
enkelvoudige dan is vreest in gebruik.
AL EI 1, m. Zeker b ttel• k uid ; ook het aftrekset daarvai
witte wyn met alsem O erda•agt. ...wordt -liet gebezigd t
te' aanzien taan eenera, ssh Ijver die ch iii bittete en
.bijtende bewoordingen ' uitlaat f in de - spr wijs . : ij heft
.Mijne pen in gctl en alsem gedocspt. Van lue a1ae -^
-

,

', rijn.

ALSNU , bijva.. van ui}d. Thans tegenwoord g . ' / is lang
ziek geveest ? • doch a%na geniet /ii ' eerié vvolkkoineyie
gezondheid. Het enkelvoudige na is Meest in' gebrwk
ALSOF, zie als.
ALTAA.:3I ,- ,o. > meere. altaroom. Eigenlijk eene verhevenheid
bov en (l en aar dbodem , waarop vuauu geplaatst en der God,-,
beid ° eo# erd V' Vordt - een. o erhapucl o Ook_ ^a sta e er
,

4

,
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tafel in eene kerk , voor welke . het avondmaal uitgedeeld f
en andere , godsdienstige handelingen verrigt worden ; en,
in Bene ruimere beteekenis , elke tot godsdienstige verrigtingen afgezonderde tafel : het altaar bedienen. 24n 't
altaer des eenigen Verlossers. VOND. Ook autaer en
outer : voor 't autaer des uiers. HOOFT. Gety t - voor
't bloedig outer. VOND.
Ons woord altaar is hetzelfde als het lat. altare , hetwelk met de'[christelgke. godsdienst tegelijk in Nederland
ingevoer d geworden is. Men -vindt bij de. Gothen en Angelsakscn niets , dat met dit woord eenige overeenkomst
heeft. Intusschen is de latijnsche benaming bij alemannische schrijvers reeds zeer oud; en altarre komt bij KERO ,
den oudsten onder. hen , en- altar bij IsIDOR. voor. Dat
het l.atijnsche altare . niet van'altus afstamt, maar van een
oud r w4órd , alt (vuur) , hetwelk nog in het ;noordscha
alt,- en het angelsaksische eald (vuur) ,- -bestaat , en van ar
(een haard), : zamer.gestetd is ,, en derhalve , eigenlijk , eenen
vuurhaard beteekent , heeft IrnE zeer waarschijnlijk gemaakt. Van bier altaardienaar, altaardoek altaarkaars , altaarkleed , altaarstuk , enz.
AL . TE , bijw. , . voor te veel , bij HooF T voorkomende. 1 In
het gemeene leven .,zegt men nog het is. al te , voor' het
,

-

is te : veel.
ALTEGADEÏt , zie allegaar.
ALTEMAAL, (aUemaál) .bijw.1 Hetzelfde als allegaar ^iroer
al te zamen , geheel n op eens, big Hoof?: voorkomende.
ALTEME T , bijw. van tod , 'heteekenende so rnwijlen ,- nu en
,

dan ; meestal in den dagel jkséhen spreektrant gebruikelijk:
Indien gij er altemet van mogt hooien. Temet, zonder al, is evenzeer in gebruik.
ALTHANS , bijw, van tijd.. Tegenwoordig : - ik heb althans
niets - me-er van die- goederen. F Ten minste : ik althans

heb er niet van gesproken.

ALTIJD , bijw. van tijd. In alle tijden , zoo wel out daarmede eene onafgebrokene voortduring aan te duiden , als
om alle . voorkomende tijden en gelegenheden uit te: drukken : men . moet altijd deugdzaam z#n. Dit . altijd
'Wordt ook voor ten minste gebezigd, even als' althans :

wie er moog geweest zijn, ik altijd ben er .niet gewee&t. Zie verder altoos.
ALTOOS, b"w van tijd. Hetzelfde als- alt d. Ook wordt
het

AL#
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het in den zin van ten minste gebezigd : best . ik niet rijk,

ik ben altoos zonder schulden. Nog is altoos, gelijk
ook altijd , b" eene.. ontkenning gevoegd , in de beteekenis van volstre te "k niet ,. in het minste niet , gebruikelijk : ik zal hem geen . antwoord altoos gePen.
Sommigen beweren ., dat altoos niet anders , dans in
-

den. zin van ten minste , nogtans, _ mag, gebezigd , worden ,
in onderscheiding van altel ; doch zonder grond , de-

h ?r
wijl tops ook. tod * beteekende. , L. W. _ VAN
zingt , hiermede overeenkomstig:
De vorst vormt daar de zee tot altoos glinstrend ijs.
Reeds in - het jaar i ^k84 was dit woord , : in dezen, zin ,
gebruikelijk : ende dic genade Goode eel ira mi syn .*
ende cel altoes in mi bliven. GILD.. TBOEN..
A ,UIN , m. , meerv. ;aluinen , wanneer van verscheidene
soorten, gesproken .wordt. Zekere bergstof : iL gebru ik
daartoe den . witten aluin.. Het woord is van, het lat.
alumen, en dit van het. gr. co , e , , afkomstig , dewiji
PLINIUS deze bergstof uitdrukkelijk salsug'inem terrae
noemt., Van . hier aluinaarde , aluinwater.
ALVERMOGEN Ô. Hetzelfde , ais almagt... Ook voor het

Opperwezen -zelf : het.., guns.trjke.4lverrr ogen oohenke u
enz.

ALVERMOGEND ,- :hijv. i. ,zonder trappens -van vergrooting.Hetzelfde als almogend , almagtig.
ALVORINS ,., bijw. van tijd, en voeges. Als bijw. : ik lzeb
er-hem alvorens over gesproken. Als voegw.: alvorens ik er hem over gesproken heb..
ALWAAR , , bijw. , van plaats. Hetzelfde ah. waar- , I ► t i leest
in gebruik is : ik heb hem de plaats ge oem ,,C al_
waar hij sij z 1, noden
.►V , 9v. , D, , zcer wtarz lwaurc4ge .Z'rint

sea. HoopT.

ALEEI ,:eer jbigw.. van. tc tzede :.als tvder
hoe eiizstzg h ' ' . oo. goopa.&r& hacuvd wá r•c , deed .hij
het echter ., n eden-..
ALWETEND , - b.i}v. n. , zonder trappen van vergroot ng.
Alles wetend ; die van alles de v;o naa ktste wetenschap
heeft : niemand is alwetend , dc God. , Ook als zelfst,.
.naamw. , voor hf4 Qpperwezenç1Jç h de. ,alwetende ziet
en hoort alles. ' Van hier .aluv enca e a
ALZIEND, b v. n., z »dertratrapn pvai ver root ng .. Het
geen
K5
#

~ 'Aflt'6~iet r niete is «erborgen:

A-tz'f;~', .bijw.~ van aa~wijz~~g.

poor

·'.ai/rie akie~JfJ

en "oegw. .AIs 'bijw...'.

h~t

,;d~e als £;00:'. op d~le .. wgzc: ~vetnneer het a/zoo ltehetf~
de. Men bedient zich vall dit 'verIengde' }.>ijwoor'd ~I
Jlan ,'Wflnn~er de rede eenigen nadruk vordert , en 'der",",
zelver rondheid bij "he~ -enkelvoudige £00 zoude lijderi,
b. t v. : 'was dit uuJe~'UJalfe nieening? 8]Jrakuw hart
a!A®? Melt,Qevond de'l4a,ak alseo, AIs'voeg~. ,n'a~r

~~~"d~wijl: a~o.o l~!i'et!n .man "aiigf{ial·~verriW-ge/1,
l~.

,Derhalvc.,

h~ gevo)g:

zlJ" er,.fcledti 1!'iinschr1

bifzit~

liltg, en oisoo oob: hel'/an'dgoe(l:
Al $00 (in twee 'woorden) .,vordt ook voor bijvoegelijke
naamwoorden gebruikt, h~·v.. ':\al £OQ groot., al 'eoo S"eoilf
!eerJf'el~~.; en '$cl1boli' men ~\regdmatig "eo« 'grode' tJls'"

. '8ewijld'tifl/ eene 've~eerd~ring \8a~dnidt~. ener dus eene
()'tJ~~tjkheJd .plaats' heeft.,.>cn'itl i;o~·d.r(j(jl eigenl9k als '~.e.

z~; ,vordei~ al~dogri:Jht cchterf1ail'acht~r, zi~ti·;'

vei~oteJide' trap '"kan beschonwd wcrdcn ~'waaro'p' nood.z,akelijk dan: volgt :cle.e is' al zoo groot, clan die •.
fl. I, ','jets greeter, Zoo ook nog al xoo , rriim zoo clan.. Wanrieer 'men achter ill zoo, ala 4"jn" -'pInts' ;'vltn
dan voegt , ondergaat de zinecnc l:l~~mer~_~Iiike yeI·aij~~-.
ring, dewijl :!let ,wJ>ortl1eat"~nn" .de" t·lletJdteliis f~~'\~ 're~r)i:"
hekornt , ~~ ._ '9•. :,dellltJ.,t1i 'itt "zoo"gfiiiJl",' ,If,l!irje! ~4'tli!:ert: ,
if; i, ~ 'reede zoo tt~··; mattl- lLIf::iBP\'HJ: ISdo"··'H~'e·~,Jcf);..
dan iij'n .meeeter, .d.>j,.,. ·ietsgc1eeN:1erl~'
ALZOOpANIG, , ~l~oo"a'tig~1J Jbijvl n.:eD~:,Dij1v.·,\. id~t:
tr}lppen .van vergroating. .Hetz~elfde a1s':~o6:dt\nig :,·hlj na:m-

alzQoaan'ige"'mttali'"1!'gelen.

rdsuibe , bijv. n, Hetzelfde als zulk , zulke :ltii
'is· een liefliebber van. alzull:e 6Delien. Zoo ~ ookai';'''

A~ZUI.JK '-

I'

eull:s,
AM', .amme v ,.~., meerr, ammeni Eenc moeder,': die l~
"recml'l kin'd'·,' '. vooe zeker 'le'Oft', 2toogf; voedstee ,: z~g
vrouw , minnc: hint deee am 11UJt,!JotJi' t!1l;:,"'I/'tft't!'(J,t
VOND.

Dit woord, hetwelk ree~Js begint bnitengebrtli'k~~eite--raken , ,is een der oudste-, niet alleen in het n'e(l~u·8.n;'f~b ,
lIh'l,ij.. zdfs in alle 'andere talen,
Het is'',' even llJfl·~·afJf,a ~
£ljJjJ{( ,. baba , papa· .alla, tala, mama,'d()bt'd~"~~-;
tunrzelvep·vermd , ' Ilaardmt 'de" woordm .ioU aftttEMi'

daa

A. ir.
e- . de:
jonge kindcon, zijn,.
gewakkeIkst
grepen a n , ma., cp , 1aa , het rst en
voortbrengen.
.4m , hoogd. 2mme ,,-. deen. arrrsme > zweed. amma,
gr.
hebr.
, beteekenen ., eigenlijk eetre moeder,
snaar ook eene zoogvrouw. De Hebreeuwen • badden daarvan het werkw. amma , dat voeden , opkweeken beikent; en bij ons is remmen „ in denzeliden zin , : voor-heen , in gebruik geweest , zoo als luit KILIAAN blijkt.. 'bj
wien wij ammen } pascere', • nutrire ! celei e vindeir.
Dat am , oulings , ook van eenera man gebenikt werd,
blijkt insgelijks uit KILTALN , die am ,, nutritiu -t-raedominus , patronus : qui pasrit et rit heeft;;
f
&n het stamelen v

.

.

-

,

doch hetzelve , in dezen zin , verouderd noemt.
AMANDEL , m, , rneerv. amandelei . De eetbars, •ovaal .
ronde , platte vracht des amandelbooms.; kraakamandelen ; zoete rsmandeien , bittere amandelen, Figuurlijk
voeren de keelklieren , om de overeenkomst 'van gedaante
ook dezen naam. Van het ital. amandola J, mand©fa,,
lat. amygdalurn ,, en dit van het gr Van hier

amnndelboorn . - ammakndelrrzelk , arnandelalie , anuwdeltaart.
AMM ANT , v. , m.eerv, amaranten. ' De naam van zekere
plant met fraaije purperkleurige bloemen , welke hare
schoonheid , ook dan nok; , wanneer zij afgesneden woden , lang behouden.
Ama arnt is van het gr, á r, xpxrroç Yahi Fcaa asv ik pe —
welk , niet de éi pi' at. , dewijl hare bloem lang ouferélkt blijft. De ' schrijfwijs amaraiith i derhalve verkeerd,
hoon de meeste talen dezelve aangenomen hebben , ver-inoedeiijk omdat exen - dit woord als eene zamenstUin
tiet «9 , bloem , beschouwd heeft.
AMARIL- , m Steen om te polijsten.
A!1AZONE ,. v.' , meere. arnaxoraen. De naam van zekere
strijdbare vrouwen , : van welke verhaald wordt , da tF zij in
klein AZae , bij den- vloed thermodon , een ei en rijk gesticht hebben , en geene mannen onder zicll lieten wonen,
enz. , wier geseliiédenis , -echter , voor een' verdichtsel te
houden is. Ook wordt iedere moedige,, heldhaftige vrouw
eene amazone genoemd. Eindelijk wordt aan zekere
kleedérdragt der vrouwe de naam van imaz9ne (amaze;

en -

AM.

ncnkleed) gegeven, Omdat zij aan de mannelijke kleeding
gelijk is, en het schoone geslacht een mannelijk aanzien
geeft.
AMBACHT , o. , meerv. ambachten. Oorspronkelijk beteekende het woord ambacht , goth. andbaht s , eenen
dienaar, of bedende ; en in het ijst. is ambaat eene
,

dienstniaagd. Vervolgens werd het , in, den zin van dienst,
bediening , gebezigd , en tot amt en ambt zamengetrok-ken , welk laatste , als van ambacht , de ware spelling is.
Bij ons komt het woord ambacht in verscheidene beteekenissen voor , i . in die van dienst , of bediening : en
dele, dat ambacht der heiliger missen. CLAR. SPIEGEL enz. In oude getijdeboeken is dat ambacht doen,
hetzelfde als de. mis doen, waarvoor ook enkel dienst
doen gebezigd wordt. . Dat ambacht der missen vol-brengl en ; ende rvolbracht dat heylige ambacht.

VADERB . Dat ambacht der 4postelen , het predikambt,
VELDEN. 2. Gilde., bij KIL . collegium arti icur.
.S. Hooge heerlijkheid : gelegen in liet huls ter•ambacht.
4. Handwerk : 'hij leert een goed ambacht. Van hier.
ambachtsbeu>aarder , ambachtsgezel,, zmbaclttsheer,,
ambachtsheerlyktteid , ambachtskamer. Zoo ook ambachtsman , werkman , die door zijn handwerk anderen
dient ; in het meerv. ambachtslieden; aml achtsv -outy
vrouw eener hooge Heerlijkheid.
Het woord ambacht , lat. amba,ctus , hetwelk , gelijk
boven . gezegd is , oospronkelijk, eenen 'dienaar , of be-diende beteekernde , is celtisch , en afkomstig van amb.,
dat om , rondom beteekent , en van abt , acht , waarvan
nog ons acht geven , onachtzaam enz. ; zoodat ambacht , eigenlijk , iemand is , die , in de dienst van anderen zijnde , rondom wel toeziet , en op alles, wat
den post betreft, dien hij bekleedt , naauwkeuriglijk- acht
geeft. Dan , ambacht is , voor eenen persoon genomen , verouderd , en voorlang reeds niet anders ., dan
voor ,eerre zaak gebezigd. In eene oorkonde van io83,
door HAL-TAUS aangehaald , komt dit woord reeds voor:
ju.diciariam polestatem in .remere qucse ambacht

vocatur•.

AMBASSADE, v. De waardigheid en het ambt eenes afge.-.
zants ; in het drukste der bezigheden van stante erg
naare t'i^htige ambassade. Hoovr.

AM.
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AMBASSADEUR. , m. , meerv. ambaasadeurrs. Een afges
zant van staat.
. Dit woord is , tegelijk met het fr. ambassadeur , het
stal.imbasciato r• e , het spaan. embazador , en het en g.
ambassadour , van het middeleeuwsche ambasciator afkornstig, dat zijnen oorsprong in het hoven genoemde
ambacht, in de beteekenis van eereen zorgvuldig toeziefiden dienaar, - vindt. Zoodat ambassadeur *igenlgk iemand is , die ,. in dienst van den staat , de zaken van het
land bij eene andere Mogendheid waarneemt .4mbassczdeur. Jk wordt door HOOFT gebezigd.
AMBEELD , zie aanbeelcd.
AMBEI zie wanbei.
AMBER , (bij KAL.- ammer , emmer). in. ' Zekere - welriekën!
de goin , ook barnsteen genoemd : indien - uw ' rzeus -den
amber veifóeit. HOOFT. VONDEL bezigt dit woord,
-

.meestal , in het onz. geslacht-; hetwelk ook -door DECKER
gevolgd wordt ; doch het gebruik stelt het mannelijk , zoo

als blijkt uit HOOFT , J. CATS , J. DE HAES., en anderen ; terwijl VONDEL zelf: ' hij' .brengt den gli'nsterenden
amner (om het rijm , voor amber) schrijft. Het is wan
het arab. .am bar afkomstig.. Van .. hier ambergeur , - am-

,

bergr js.
AMBORSTIG, zie aamborstig.
AMBT , o. , meerv. ambten. Eene met voordeelen gepaard
-

gaande bediening, welke aan iemand , . door anderen,
wordt opgedragen : het ampt (voor ambt) verviel aan
den tolpachter. HOOFT.; Zijn ambt wel waarnemen.

Naar een ambt staan. Een eerambt. .filet predik-

ambt. Ook is het woord ambt , in sommige plaatsen ,
gebruikelijk , .. om de uitgestrektheid van zeker geregt' aan
te' duiden. Iet is zamengetrokken van ambacht. ' Van
hier ambtelooá :, .ambtenaar ,.. _. ambtgeld , ambtgeno&t ,
ambtman , ambtsbezigheid , ambtshalve , ambtanaani ,
ambtsverrigting. enz. HOOFT bezigt, ampteling , voor
ambtenaar; zoo" ook amptgenootsehap, voor vergade-,

- ring ,. collegie.
AMBTZOEKER , in.,: meerv. ambtzoekers , ' ambtzoeke- ren , wordt door HOOFT niet onaardig gebezigd , voor
candidaat.
AMEI , zie hamei.
AMEN , veroud. werkw. , beteekenende navolgen , hetzelfde
Ká
doen.

AM. Air.

doe. W. o}jTE R. acht het afkomstig v .het gr, Ui t

ge 4 L . - Zamengestel d is het bij ons ii g overig, in. beAMEN , een , door de overzetting van den bijbel,, uit het
gr ,. cv en hebr. ,, tot ons overgekomen woord,
Waarmede ieder gebed. , pleegt gesloten te worden , .en het,

welk zoo veel ..als t. aarl jk , dat dit waar zij , beteekent.
Onder de - Ouden , komt . het alleen bij ULPfILAS voor.
KERO vertaalt ' het door sosi , het zij zoo. Daarop zeg
ik amen.,

dat bevestig , bewillig ik , en het is zoo asaar

als amen , zijn spreekwijzen die in het dagelgksche leven
j

gebruikt worden.
AMERIJ , in een ameri, , bijw. van tijd , beteekenende in
een bogenblik. FL HALMA. zegt , dat het , eigeulijk
geen duitsch woord is , en voor acre Marj ,,. of Maria,
gnomen. wordt, Het zegt derhalve zooveel * als : den tijd,
of in den: tijd,. dat.. men - een ave Maria kan uitspreken,
.4, j.;, ia ser oogenilik.

A.MET1ST,, m..., ni eerv. . amnetisten. Een cdelgesteente:
t at den ametist doet scheiden: VOND. Van het gr.
Eu6s ; deivijl men beweerd heeft , dat deze steen de
dronkenschap ^egengaat., Van. hier anw ietsteerz.
AMti111A.AL . zie admiraal.
AMSTERDAMMER , m. , meerv. ameterdanimere. Te
-

Â sterd.am geboren , ook voor aldaar-. woonachtig :. nu nn
kan wel hooren , dat- hij ,eei &msterdarnmer.: ir : Ook
wordt amcsterdc rnmer als een bijv. naamar.
.gebezigd : eens amèterdammer schuit OJh8terdammer
liipIif •s:

Dit gebruik van er , adhter de namen vin landen , steden enz gevoegd , om daarmede volksnamen . uit. te drukkofi , is hij de oudheid schaarseh te vinden ; schoon men
in... liet tegenwoordige igsl,,,- voor duitscher this er•
schrijft.
AMS 1ERDA.MSCH , bijv. n. Hetgeen tot Amsterdam hea hoert ,.. ok -van , Amsterdam . afkomstig is de anistetdamsche uitspraak.
DER', de ,. het andere , .. bijv. n. ,^ hetwelk gemeenlijk
=d p g^lhezigd wordt , wanneer men, alleen van twee din-

gen :spreekt , en iets tegen een overstelt : om . den' - ou de-

ren dag. .Hier zijn twee vreemdelingen , -de eerre is'
een' cluitseher, de andere een s1)anjaar,d.. .Dei.- eenent.
-

he-

A►

N.
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heaft dit , den an£kren dal. $ornwi I 'e . - woeden, be -.
de , een en ander, weggelaten , terwijl men ., in p aat
daarvan , het zelfst. naamw.. herhaalt t hij koopt misdaad
op misdaaçL, de eene misdaad op de andere .-.. ` k reis.de van stad tot stad , van de eene stad naar 'cie afderee
4.?ók duidt dit bqv. woord , in vek -gevállen , •á# ee1i = iatgeen aan , wat in tegeno' ersteIIuig van ° iets= anders is : h ij
doet , `ia/,1e `.c/ágei , een arde lèed aan. liet czr d^-e geslaelzt , het vrouwelijke , in tegenoierstelling vaal- 'l1" et
u annelijke. insgelijks , wordt "het als een voor4?aa nawoord
gebezigd : een ander heeft
ft liet gezegd.'..' °Jhj ot nr m
liet den eenen en gaf het den anderen, Tn c e en lu
wordt bok anders gebruikt": daar was niemand ai er^sdan hik. Ook zonder lidwoord : tint moo t gij randre-ren 4Pijs maken. Hierbij moet men aanrnerken , dat liet.
Zneery. andere van de andere veel verschilt , beteekenende het laatste zoo veel als de overige # 'ik heb - drie
van de tien ge 'octet ., de ardere (de overige) stondelamij niet aan.
^Men. kan dit woord , van het verouderde eend , ---go t h.
ft d'a ,, angels.
s. a nd , gr. ávTs , afleiden , dat eene egenstelling beteekent, en ira rc ns antwoord nog Voorhanden
is, Van hier anderdeels anderdaageelt.
ANDERHALF o anderhalve , aalwoord , beteekenende `een
en een half: - anderhalf pond , anderhalve maat.
ANDERMAAL , iijw. , van ander (andei clè) , tweede 'en
maal. Voor de tweede maal : - ik zal liet u andermdal
zeggen; ik had hem een + en andermaal (bij'lierhálm.
`ii -, dikwerf) ge narchuwd.
ANDERS`, bijw . ets - voegwoor d. Als bijw. , op -eenti antira
. *e ..,., dat had • ik ,• anders gedacht. Gij spreekt ahders, dan gij denkt. Anders gezind, van eene andere
gezindheid , t;f é ig heid : hij ie thans geheel andér
i d. HHt 8 niet anders , eenti in den gezelschapeli ken onffig: gewone wijs van toestemming.
Als -voegw.:, ir dien gij anders nog voornemens zit,
om deze zaak ten einde te brengen. Bij moet zich ,
in dit geval, naar d n - raad van zijnen vriend gedragen, wanneer hij
Al*anders vei standi ij is.
,N DERWERF , 'huw. Hétzelfde als anderrimaai'; ik -ervoegde mij aderwerf. &i haar. Hoort heeft hier * tags
:
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AN.

het bijv.. n. anclerwerfscfi gevormd.
AINDERZINS , bijw. en voegw. Als bijes, , in eenen anderen
zin , op eene -andere wijze : deze woorden moeten . andeTzin s otngeva t worden. Als Voegw, behalve
dat :
dat.
^

onderzins was hij een eerlijkk man. In een ander
geval : anders ns soo Boude ick het u geseght heb-.
ben. . BiJBFLVERT.
ANDIJVIE , v. Zeker gewas : de and vie is reeds o e..
bonden , om geel te worden.
pg
ANDOREN, m. Eene plant , waarvan drie soorten zijn,
tuitte , zwarte en waterandoren h^
:i poot er den
ancdorer^. VOND.

ANE , veroud. •voorz. , waarvoor thans aan gebezigd wordt:
slet uwen staet ane. CL. SP. 156 9.
g
ANEMOON , v. , meerv. anemonen. Eene bloem , ook
klapperroos geheeten.- Van het gr. ávco, , wind ; met,
omdat de wind baren wasdom meest bevordert , maar
dewijl zij ,.. uithoofde harer teederheid , door den gering
sten wind bewogen wordt.
A:lN G , bijv. n.
Hetzelfde als eng. Eigenlijk naauu' ;
doch hiervoorebru
ikt meng
doorgaans eng, M . STOK.E
g
bezigt de spreekwijs liet wordt , of is , , hem eng -, voor
hij wordt , of is, bang, benaauwd. dewijl dengesen , :die
benaauwd is , alles te eng , of te naauw is • ,T lans ze t
men , w meestal, bang , d. i. , beang ; be ra d. Hiervan. onverschill ig (zegt HUYDECOPER) ,. ,t zs hermm bang, .
of hij i8 bang. En . dewijl. ,cpn- ,.. eigenlik naauw is
g
,
g
zegt men verbkeerdelijk 1h ► is ang , maar zeer wel liet. ia,
of wordt hem ang. HOOFT . b,ezigt het werkw. : aager ,
b>i KIL. angustum , aretum , redder•e , in den ti overdragtelijken zin van benaauwen , . bekommeren : een gen
angde 't gevaar.
ANGEL , m. , meerv. angels. Eene scherp e s p its
P its , waar.
.bede men steekt, als. de angel der bijen : de bij stak
mij met haren angel. Vischangel , zijnde een. haak.: net
eenen weerhaak : met zijnen. bedriegeljken angel. - VOND.
Werpt den angel uit. BIJBELV.
.ongel is , volgens de vlaamsche en zeeuwsche uitspraak,
liangel, waarvan nog ons hengel, vischhengel , .hen-.
gelstok , hengelen, hengelaar enz. Ingevolge hiervan,
leidt- men angel, d. i. daze /langel, van: /hangen af ,,zoo
wel om het afhangen van den haak aan het snoer, als
om
-

..

c

•

Ai.

-

is,

om het vasthechten en doen . hangen van hetgeen men wil
ophalen. Dan , het schijnt, dat angel , in zijne twee
verschillende beteekenissen , ook eenen dubbelen oorsprong
heeft , uit welken , enkel bij toeval , een en hetzelfde woord
ontstaan is. .tengel schijnt , door middel van den uit-gang ei, van het wortelwoord ang gevormd te z
ijn ; waar-^
van nog sporen bij de Ouden . voorkomen. De oudste
Franken hadden: eene soort van spietsen met weerhaken
welke .- angones genoemd werden. Het - denkbeeld , van
kromte schijnt hier , gelijk ook in arngel , het heerschende
en ons zelfst, naamwoord met het gr, á 'xv. o k ro eny
het lat. uncus , verwant te zijn. Angel ,
in de eerste
beteekenis , . of die van eene scherpe spits , schijnt tot het
lat. - aculeus , acus , te behooren. Men bedenke hierbij
dat de n , voor de keelletters , niet • zelden ingeschráven;
wordt.
Van` hier ook voetangel, en de spreekwijs daar is een
,

angel , onder - verborgen , daar schuilt eenig kwaad achter.
Zoo ook het verkleinende woord angeltje : zij •zijn wel
verzoend geworden , doch er. ts -echter nor een angeltje , een klein overblijfsel { van haat , in hun hart
blijven zitten.
,

ANGELIER , m. , meerv.- • angelieren. Zekere bloem. Van
angel, oni de angelbaardjes , die deze bloem heeft. Bij
KIL . angiere. Bij de Rederijkers : de witte anghieren.

ANGEN ,( ook engen) oeroud. w. , _krenken , benaauwen,

zie angst.
ANGST , m. , meerva angsten. De beklemdheid der borst,
als het uitwerksel der inwendige gewaarwording van vrees
en -`droefheid : In stadigen anxt. HOOPT. Bij wee t

van angst vliet ,r waar hij blijven zal. _ In doodsangst.
Oudtijds werd -engst ook voor vrees gebezigd : - dié anxt
des Heren die anxt . onses Gods. Bin. 3 477. (Qo r_
sprankeljk is . het woord angst van het vrouwel"keeslacht ., doch door verloop in het mannelijke Overgegaan.
an.
Men zeide oudtijds namelijk ook den angst, de n in
het lidwoordniet • als kenmerk van geslacht en naamval,
maar eenvoudig , als een toegevoegde hulpletter gebruikende , om de smelting van twee opeenvolgende vokalën voor
te komen. Hetzelfde heeft bij het woord oorlog plaats.
Het naaste stamwoord is, ongetwijfeld, het boven staan,

,

de , vero derde . asgen, d. i. drukken , . krenken , veront

rus-

-rusten , lietw elk met het lat. a nge i'c en gr.

rer v^an t
i. Men vindt het bij OT RID. en N O TIER. ; , en HooPT
heeft het nog dikwerf gebezigd. 4n,y
en wordt van an{r ,
e ng , afgeleid , zoo dat het , eigenlijk , in de engte d • jven , en angst eene verenging , beklemming of benaau-r
ving der borst , zonde aanduiden. Van hier angstel jk• ,
-angstig , angstiglrjk.
ANGSTVALLIG , bijva n. , angstvalliger # angst
valkgst.
Vreesachtig , bekommerd t een angstvallig mensclz , iemand , die ,. bij alle dingen ongegronde vrees en bekommering voedt. Akelig : angstva1lige gedachten. Men
vindt dit woord ook bij voorwerpen gebruikt, cie geschikt
.zijn , om angst te verwekken : om niet te duchteia in
cl'angstvallige -woestijnen. N. VERSTEEG. Van hier
azgstvalliglzeid , angstvalligljk.
ANIJS , in. Zeker gewas, ook anjsboom # anijskruid genoenid. • Ook een bekentde sterke drank : ik had anij,9
g edronken. Van het gr. álpto- v Lat. anisum , fr. anis.
Van hier an sbesclyzdit , tin Viszaad , enz.,.
1NKER , o. , meervr ankers. Zekere maat van vloeibare
dingen : een anker wijn , drie ankers jenever.
4nker , hoogd. Anker, zweed. antiare , deen. .flnIer, Het oudfr. anclie en ancere, en het latere lat..
anceria , komen in dezelfde beteekenis voor.
AINKEJI. , o. , meerv. ankers . Een bekend ijzeren werktuig,
waardoor een schip tegengehouden wordt t lioeganker,}
,

•

-

,pech tanker 0 stopanker, tuieznker, vertuiarjker, werp..
anker; het anker werpen , of laten vallen „ het aa ii
-

-

zijne eigene zwaarte <overlaten < opdat het . in. den , grond
der zee zieke. Foor anker ligmm en , -ook figuurlijk, voor,
op zekere plaats stil liggen , en op iets wachten., Ten
anker komen , het anker uitwerpen. .Het anker ligten ,
liet weder in de hoogte winden. Het anker kappen,
het ankertouw afbouwen. Voor zin anker rijden , voor
-

anker liggende op en neer geslingerd worden. .iet an.
ker slepen , voor anker drijven , wordt gezegd 9, wanneer het anker niet vast in den grond hecht , en door
Ziet schip medegesleept wordt. Figuurlijk wordt het wt ord
anker genomen voor alles , wat vastheid en zekerheid
v«sehaft 5, en als een zinneheeld van standvastigheid en
gelatenhekd« Wanneer aan de Hoop een - anker toege-.

schreven wordt, zoo beteekent dit niets anders', 4n dat
deze

Aw.
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d=eze gemO edsg:easte ons, in •w *a r 1i h ., op..
beurt en ondersteunt t het uz2e maner hoop.
.liet aker Dazer hoop op een toef oatend ler ef
eenen ,casten grond gelzecla.
ï

In de bouwkunst gebruikt men het woord anker , om
de overeenkomst in uiterlijke gedaante * voor een ijltr, dat.
in de muren gelegd wordt ., om derzelver vastheid te he,
vorderen.
In, gemeenzame verkeering is de spreekwijs gebruikelijk:
hq zs zoo vet als een ankerstok ook als een apaanac
anker, d. i. zoo mager als een

hout.

Gemeenlijk acht men den naam van dit . in de sc ie pvaart ., zoo onontbeerlijk , werktuig van het - gr. en lat ►
w.7%vpoe en ancora afkomstig ; edoch L. TEN KATE leidt
dit woord van het oude anken af, dat in de beteekenjs
van in den grond , slaan , vast hechten , gebruikelijk g e _
weest is ; schoon h9 het tevens twijfelachtig stelt , of het
lat. ancora niet wel de moeder van ons anker , of dat
ook dit met het onze van eenen zelfden stam afkom-.
stig zip.
Anker heeft verscheidene zamenstellingen i als anker.
-arm ,> ankeriaand, nkerk,•ruis i ankeroog, ankerring,
an, ersclzacht, ankersehoeu-, aizkersteel, ankerstok ,
ankertalie # ankertouw enz.
ANKEREN , o. w. , ik an erde 1 heb geaiikerd. biet a. .
ker werpen y laten vallen ; terg anker komen wy tinlei
-

voor de haven ankerera.

HOOFT bezigt dit woord in eenen overdragtelijken zin:
'in besluit ankeren, d. i. nemen, vestigen. Om de
,Motte gemoederen op hare zijde te doen ankeren,

over te halen., op hare zijde te krijgen.
ANKERGELD , o. , meerv. ankergelden. Het geld , hetwelk voor de . vrijheid. om in eene haven , of op eenei
reede,,- voor anker ,te liggen , betaald, en ook ankerregt,
ankertol genoemd wordt. In het fr. ancrage , basterdlat. ancoraag im.
ANKERGROND ,:1 m.., meerv. aníl'ergronden Een grond,
. geschikt :om te ankeren : in deze- zee ,zyrs vele goede
-

-

,

ankergronden.

ANKERPLAATS, v. , meerv. ankerplaatsen. Eene plaat# ,
geschikt om te aalere, Bene goede
leehué anker';dart, Ook de plaats ,. waar een schip voor anker
4s

to

A w. Ar.

d&, haven -van LI elvoet zal onze arlkerplaata £vn.
.ANKERSMID , m. ,, meerv. ankersmeden (van het orde
s -d , nu . smid). Een smid , die zich hijzonderlgk op
h e t smeden en vervaardigen van ankers toelegt. Desrelfs
werkplaats draagt den naaal van ankersmedery ,' ook ankersmid$. Zie smid.
.ANSJOVIS, (drielettergrepig) , v. , meerv. ansjovissen. Ze-ker vischje , dat gezouten gegeten wordt : bergsche ansjo-.
vis. In het fr. anc/Lois.• Van hier ansjovissous.
ANTWOORD, o. , meerv. antwoorden. Eene rede , welke
door eene andere rede, en bijzonderlijk door eene andere
vraag , veroorzaakt wordt: iemand op iets antwoord
geven. Figuur]. hetgeen ' de plaats van een antwoord be..
kleedt : een honende lach was het antwoord.
ANTWOORDEN , b. en o. w. , ik antwoordde , heb ge-.
antwoord. Antwoord geven. Bedrijv.: wat heit gij
hem geantwoord ? Onzijd.: ik heb hem op alle zijne
vragen : geantwoord. Ook figuurl. zone oogmerken
Iieantwoorckden, aan hare wenschen. Van hier ant.
woorder.
Arltzvoord is zamengesteld van wit, gr. áv7t , dat tegen,
weder beteekent. Het is derhalve zooveel als tegenwoord ,
wederwoord ; en antwoorden zooveel als . tegenwoorden,
wederwoorden.
APENB AKH UIS , zie apengezigt
APENBEK , zie apengezigt.
APENGEZIGT , o. , meere. apengedigten. liet .gezi*gt van
Benen aap. - Ook voor iemand ; die een mismaakt , gelag
chelijk gezigt heeft., . gelijk aan dat van eenen aap : hik is
een regt a pengezigt.
APENKONING , m. , meerv. apenkoningen. De koning
onder de apen ; . eene waardigheid , welke men den brazi-lischen apen , - acuiqui genoemd , toekent , onder welke
zich een zou bevinden , die de anderen , . op zekere tijden,
door zijn geschreeuw , zamenroept.
APENLIEFDE , v. Eene blinde , onverstandige liefde , vooral. van, ouderen omtrent hunne . kinderen , even als die der
apen jegens hunne jongen , die dezelve , somwijlen . uit al
te groote teederheid , dood drukken.
, PENSPEL , o., meerv. apenspelen.. Eene : - belagehelijje
nabootsing van anderen, . op de, wijze der apen, .-ook niets
bcduidendc , , nuttelooze verrigtingen , apenij, apenwerk:
zijne
-r

.

{

ijne lioz ,clir g en a r lmrutk
apenspel:
ADERIJ , v. , "eerv. aper en. kletzei e alS ape'8pet
I'ii^l, v. , meere. - apinne . ;van ' Benen :aap:.
APOSTEL , m
eerv, apo s telos Een , , uit clg f ` tata
bvei^
!.^b
. ^ omen
bekend. b^jbel^v rdoc,,.^ .eteekenend.eeflt^n
G dsge a tt.. Inzonderheid . dragen dom: Leem n è ' ryan
CITRISI'us. dezen -naam # die door- bent ter verkondig1sg
.Zgner _ leer uitgezonden werden:: `, de, :Iictricledmgen der
4po telen , een boek , in het n:. t. , hetwelk de daden: °en
lotgevallen der Apostelen; bevat.. . Te: Geneve, en. n. -verscheide e andere plaatsend°vain. Z*itse •land ,; worde i::jcsnge
nog. oiiberoep.enle kerkleeraars ook :apo»teleir^ gèhoe nd.
J is een ruige apostel , gemeene t spreekwis ;_,: mok
bij 4 is een ; onbescha afd.; ruwe• mensc`b.
•
.a
}...
poetel , gr are -o^a s Is eigenijk {, een - ,bode:. in de
..
LEO. van, M MAtD. 478 f wordt, .dit, woord ..niet anaarg, in.Iék. , vrou`?vel: apostelen , gebezigd : .: ende maesctee dcr Apøte1en : 4posteknne:. Van hief apose1ctmt5t .:zpoflteldom apoatelschap
ÄPOTH n.E-K°
a oteek ;, (bij KIL. ook ip.te e}; ..v ,e .meere:
apotheken. , Van het gr. c roeez, ; en ' het lat. a,ta /temr .
Eenre plaats , A Waar eenvoudige é en -gr engde' ax sea en _ ereid en- verkocht Worden ;. een. Fartsenijwiirkei d, . ' ag_
duitsche. apotheeL.: Eene. verzameling :van. - versclwukne
artsenijen , , welk- tot een zeker b gzonder gebruik h`est i d
zijn `: - , 4Iene huisapotheek , een : voorraad van zulks a
hijen ,, welken men tot gebinik vaan zijn huisgezin noodeg
heft , . eerza; reisapotheek , welke .-geschikt = out : p vet
- cdeggvoer4l. te worden.
^ $ ida j4s v , rc dit woord àook in dien: ,zin van vt biraad ,;
schat , gebezigd , b. _ v. , *n °den . BIJBEL 1477 m#r wouèr
de p e, en 4e3. { c zoczs , . waarvopr . in , e .. tattit:`_
overzefting gcleen'WQQI?d t :. ma.ci• . -Joas u' s$ oc'er: dei sc t -.
ten der ol .►> V i hief apo heker-, anders 'ai•tá& be
-

,

-

.

,

,

3

v

,

reicler , apothekersgezel, apothekersjongen pot/ie=
. kets knecht enz.T
APPEL , m. , meorv appelen Zekere booms^rucbht „ ziet

gij des appel? HooPT Zitre- zoete appel altje,
appel, oraizyeappei, wijnappel . eijz , ap.. ?eleri pli- deen , aptoelrn van : de bomen $eh cdder• ln eenram`
crei . appel .1 terg , in de gemeenzame verkc rm , voer ,
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ALP.

zich toi . eene onaangename Zaak bepal en. P$ boom
draagt voor zich zelven geene appelen , wij worden
-

voor ons zelven al-hen niet geboren ; spreekw. pm de
,ro nde gedaante worden ook- andere voortbrengsels van het,
plantenrijk. appelen genoemd , waartoe de aa rdappel
haagappel enz. behooren. Ook dragen andere ronde
ligchamen dezen: raam , b. v. t de appel van een zijdgeweer: als hij tot den appel van het gevest in zijnen
degen viel. VOND. .R. klappel , huist- tweed rag trappel, oogappel; zoo -ook adamsappel, zijnde zekere
uitwendige dikte aan den voorhals des menschelijken lig
. van welke het (bijgeloof wil , dat zij door het stok
van - den verboden appel , veroor zaakt is , hetwelk in Adaíhs

keel is, blijven zitten.
Het woord appel : -heeft zeer vele zamenstellingei , ais
appelbeet , T appelbl rem , appelboom , appeldi ank ,
appelftaauwîfr , °. c graauw , appelgroen , appelman,,
,

d , zeppefmzrt, appelmelk, appelmoe. , ap_
a l , 4peischip,xijèiiteel, appeltaart, app .
teef, appelton , appeltuin , appelvrouw , appels& f,
appelzolder inz. - Eenige dezer zullen , hier , aangevoerd

worden,
De iaarn. dezer 'vrucht is zeer oud ,: en deszel& raf komst
onzeker. WACHTER leidt hek woord af van de ronde
gedaante. van „ der appel ,. en meent den oorsp °o van
deszelfs benaming in het woord bol te vinden.
APPELBLOESEM , m. , in v. , c ppelb-lok e ti.. _ - De -bloe.sem van den appelboom. Ook wordt dit woord alv, een
bigvoegei. j aamw. gebezigd , voor iets,, hetwelk - 'de -' Meer
van den bloesem des appelbooms heeft s een appelbloe*em kleed. Somwijlen ook als bijwoord ; ik heb myne
-

,

,

.kamer appelbloesem laten verwen.
APPELDRANK , In. , mee^v. appeldranken. Een drank,
val uitgeperste appelen gemaakt ., in Frankrijk , Engeland
--en Zwitserland .het meest bekend , welke ook appelwgn
-eer: cider, genoemd wordt.
APPELFL AAUWT E , v. Schertsend , voor bezwijming,
:.oiunagt : zij viel in eenti appe f aauwte.
, PFhMAN , m. , meerv. appelmannen.. Appelkooper.
è appelman (het appelmannetje) komt om zi
xyn geil;
.

-

$preekw., hetwelk tegen die genen pleegt gebezigd te wordie► tclv, door te veel vruchten te eten , ` ' ziek waken.
-

^^i

i.Pa Ait l
A PELS .NA: , ,. i meerv« appelsinas. oe vrucht ` 1vh'n den
appelsinaboom De benaming dezer vrucht- is naar hét fr.
pómme £e Sine gevormd , en i geeft te kenneon , „ dat men
dezelve liet eerst uit r 8i,'ia - (China) gekregen heeft Ook
$nasappel lat. fl241u8 aurantia . 8inen8i8, ho9Zdè =. p
felsine.
.
A :IL '
' m• D vierde maand van hit jaar-, wolke det ig
;

,

;

lgen f t s den , derden .ipril , of "van.- ' dZ i.
den c erdén dag der vierde maand.
Dikwerf wordt de naam dézer maand van e c
^.. ar re , dat openen
^ h afgeleid
ë ^'
tèekeit ,^ omdt dente
alles open . , doch aannenel * ker . is de afleiditig • á ' et
r

gr. a¢rpe eenen naam der godin Venus' am we ui :'1éze
maand , weleer , tdegeheiligd was. ` KAREL bm Gtb E
af aan deze mand den naam ostczrr zayzôtli. " dis` ns
^wordt zij Dok grasmaand genoemd, schoon de • T s he t
`lat. ontleende naam .dpril nog'.het meest in gebruik ' is
M

A{ROBE ‹viekjettergrepig>^^ o. - De .'naam van een bekend
land in ►. • Van hier 4r4 bier s iemand uit • dit l n o
`Zoo;- okk hetá hijv naamvr ari bièclL uit Arabië' afkotn.
stig , tot dit land .behoorende.
ARBEID, m., i nn `d -warbeid.'.1
Het ' woord - arbeid wordt; `ge iu k on wë #.oi .*
mede de aanwending der • ligchaams- en zi #skrae iiMr^ , 1^
ook datgeen , wat door deze aanwending voortgeb*agt
wordt i aan te duiden. Ten aanzien van de eerste. t om► . .
kenfis , -- zegt men , in eenen eigenlijken zins eert } ,r f
,

•

„

zure i l

arbeid. ' Zijnen - ar- beis - verrigter

Ft..

gnurl jk , voor de inwendige beweging van Ieven1oö'ff
draaien r bijzonderlijk die, welke door gisting verott
ord4
,

de win , het bier is in den etrbe d s is
,

^I et

gist. Ook v+ o ' rnoeite, last bezwair dat he f1 wij
Wit rb&id= èko .t. Insgeljks' is aNieid, eettijd
'r
,

ellènde, uil , verdriet enz. gebruikelijk geweest
smert als een gedurige arbeid is, door welken 4:`
miogens n *-ilgebaarn en geest gekrenkt worden ; waarom

VIRGILIUS de rampen en onh-eilen welke de '. r ja t
troffen , iliacos a
' bores noemde# Bij OT w 'komt arabei t , meermalen . s in dezen zin, voor. ( vindt met
bet - dus - in' de BUBELVERT. - gebezigd: k;^` -^hebt ni tbr=
I eyt gemcteck •' iz t uwe sonde#: En tog rgt nix
,rijn eei nare de- vrouw:
rbez
f
`

.A ik,
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#e fl , eng. Ook wordt tirbeid alleen , soniwijlen-, • vdo1
het: baren genomen : hebt gij waergenome n den .arbeydi
,s , , ,inden ? BiJBELV. , bij . Kir lccbor parturientium
a welken zin TATIANUS dito !:voord reeds gebezigd heft.
zoo heeft ook de BTJS. 3 477 , in aibeide sin en green
van kinde.
Ins de andere beteekenit , of voor -datgeen, wat door
de aanwending onzer ligchaarns en zielskrachten voortgebragt wordt : dat is zijner. handen ai-beid , dat heeft
,

ij :vervaardigd.
Om de voetmaat in verzen te vinden , hebben do Ditheers dit woord , somwijlen , verlengd en arrebeid geschre-ven ; b. v. VOND.

,en moede van den Za8i des arrebey s te draegen.
]Doch dit- is niet na te volgen.
beid is , waarsehtj» Jij k , van a ons - oudtigds algerneefi ,

doch thans áUeenlgb int den, Jo ntnelerwaard , en in de
Betuwe nog ge1rutke1ke eerer , voor ploegen , gr áo v,
Ja t, a?a; ?e v goth. , nrjw s . angels. ei ian ., ijslo . ei.*i4, afmstag ;, welke alle hunnen grond vinden in het veronderde zelfst. naamor., ar, of er,. voor, :aarde, ende móeijeligke bezigheid van àploeg- en ,landes'erk . voornamTelijk
schijnen aan te duiden.; waarom ons arbeid ,, , oorsron1 kelk ten aanzien u den . landbouw = plagt gebezigd te
, orden , naardien ; der . mensehen eerste .arl eid , zekerlijk,
n jit orospiiten ep be ken. dan .+ e aarde4 bestQ d', ter€t v
,.xvo
l n ' fi Qde
:o x^ige bezighedenenen-.
,
sheIqken levens over" rat Vak hier
Al IET:, 4,
, i i dde * heb j ' e r ezd. = 7 yt e
acht i inspannen, gebhtuik ia zijne krachten i maken
l lq arb idee. , Orn` loon arbeiden.. fier verlichting
,en ^erbeteri1)9 van , _a dciren. werkzaam zijn : erkent . de
`g.
en die ander E . zu ai beiden. Bj ruFLvER'r. , -Figuur.
à , ira eene heuge : 1 beweging -. zijn .de wqn , het *er
a.J.ei,ç1t ,gst•
M d en $TZaEL 1477 , wordt het .voor , moede..wor en I-=
&ulle,z loopera : ende niet arbeiden.; - ,waarJMf &
in d BJJBELVERT.:. zij zullen loops, en net
,

;

w.

l

:

,

1 ec e wor4len.

Jcdrijre»d v erkw. , en derhalve met * e"n; teerdon
=imyØ It het , in dc ..spreekwijs arbeid arbei4en 4
t1i34 4w .v.EttTÂL RS vaoir

n

dien.
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dlen kif ttrbeydet onder de 80nn.e.
?orspronkelijk bepaalde arbeiden zich ,even a1s .arbeid , tot den Jandbouw ,het'.~erwerk; il1t\~~n ~omt
~et echter ,reeds ', seee yr~:, ;' .• voor.. a17bqiden ,~·:~.~~ke~ ,
m het algemeen .voor.~Van. hierarbeider ,a,-:~.Id:A.',~r,
arheid,man"q,rl!e.idspolk , .enz.~. arbeidsloon ",JJr,(iCi4~aam.t ·arotJ;,a.",q,amJ"eid j ·aroeidzali!l, '~V001", '~8k~'ge"

.. ;J.l~n·&J:b~3 'blj,UQQF'(e

-.

ARCHA.NGEL, zic .dartsengel.
ARDUIN, arduineteen , (bij K.,~.· .'()rdu.rn;J,

.

p.'eD::::,~.."

meerv, arduinen, Voor de."tof:~,Ol1.~J'~. ,. vo.ol"d~!!(8~'~
mannel, Zie op d081. A rdtiin\~~;.Yan" he~;,: )a~.: lfftflfJ:lJl!!.~
AREND, m. JJ meerv, .arenden-, ,EQP rOQ(VPi~l: :m~!,~~"'~ll
al~efl,t.. lloOFT.i Ook het ,afhOOldsel van . eeneri..,;a:r~4Jn
:een.wapeJlJI de 'pruisisclL'e.aren.il J,; en ,in, den.;l:eJ;h~te
~e,(sol1~ijftJ-aDt; ,he~ :rijk~elf,.~ b~~well,:~ulk . cene!).. a~iid,. .in
}.wp~~; ~9~~t, ·,inz~~d~h~.i4 .. ·he~.l"09~S~e ~ij~, :w~ks
t

~\l901~tf2 "~gste,,~~~n., ~ ~~ Jt~ de oudste .,:~jd~n ,.~n
r~h)JHi~>G&mwgk~ ,~g g~~fn!e f1.3.~1 ,de~ ~hqm~..
s••

f ':

.. '

",O~<de)iV8ri~hcWJ ~·~::v~ ~eze&lV~~el.;;~;tll
.lcbe~Je" g~~~.n4~· . 92g.e~ @reftfl8~&~tA ::gt;n~~.) .., n
hiervan is .de ,.p.reekwij~': ~Ilt ~'l~. ;"m/JI·\~. ~tiA.Q4ge,.
roudsien, Zie adelaer,
'. .Om de s.,ne.:.lle., vlu.gt.. VflP-do.D ar..·.en.~ d:,.;.~. w.~.'.d.t:dG ~I.ii.:e ·.le
voortgang eener zaak dikwerf verbeeld .,..~l~~···~~·pPf~s~l~ugelen te~es,chi(}d~~, :V9~1·~~ij..14~ Q~\~~; .. 1:¥~t.!·~
,.)ij.'·.

I'llJegt ~fJP at,~f1,d~'!leuge}(3,R";'!w:/1!!lg-. ;'·.W~~~:J;~.R. :l#hpit
iWOOrn \yan,lt~t. ~OU~{) eren ,}l~i- ~Pftngf1n, ,r9P~.1I;,".·.f•
o~~~t ,cIe,. at~ri<\d~f) vcorneamsteender ,,:de·.ronfv~~,Jis.
.lRG, .erg, b.ijv.!:. 1.1,'. en ~ij\¥., ·4r8e·r, erger,. a.rg~t..,.;."&8t,

~{f4~~~~~~t"'e~j~~~!~~~~~ ,·.~9~\,> t~g~pq~l .,:Y~Jl·~~f'
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Vaphie.r:

Grge{og8,.~~.t;

:

der arg-, of ergo Het verkleinwoord c&r *e . komt 1j

loor ' oor o»

{ '*dr ` arg , in al de boven opgegevene betèekerïissen ,
gJuikt-men thans , meestal , erg; doch in ar list ,
•
1ïstig , arglistigheid en argwaan , wordt het be.
boU4. . Volgens KIL. die . arg , argutus , heeft , is do
gröttlbetee1enis van dit woord .-loos. Maar omdat deze
gaaf veeltijds misbruikt wordt , zoo bez'isde uien arg Qok
in eenen kwaden zin.
MLGEREN. Zie ergeren.
t E R I.iJK. Zie e rge rt y.
J.RGEBNIS. Zie ergern 8.
ARGLIST , v o ,, meer. erelisten. De , tot nadeel van an .
-

-

dereti aangewende , list , welke , of bedekte - ongeoorloofde
öØpÉierken ' heeft , of regtmatige oogmerken-, :door bedekte
p igéó r é dei tracht :.te bereiken.: • lL i s ol
rIi4
L $e rég i
ad'a g e°l atér HooFi. A rg.^
x
!iN amig . t voor. . • .fita* , werd , eer.ds, ••ee en ' oçden. yin , voor schra derheid
)öojiekI. gébru kt' een ' derhalve was arg, om het tegenvoordige<-idenkbeeld -uit te drukken ono itbeerl k : Van
-

,

fier . árh ltetig , arglistiihetd , arglistigljjk.
A .G.USOOG , o. , meerv. argusoogrén. n 4 rzie it
i
'
fabelleer} =selièr
en . oo g.
Een,
,'
n g oog , hij
- ' ` leek m
ere a rg
t^^o
mij met Y;i^i^ ognt c

A

r

T

;

n

Het .nkdéeJige , ao zeke T r e)e van =} 4e-

inands ezindheden , Iri onderbeid ,oor ^ o\
è' r dk e_
vcieJén+ ongegrond Is , •4vaardoor het t' zich * 'ver `e iking
o^nt t: árgw r - t Omtrent iemand he$6en k t IMM.M
,

e/ z - dc n z e een' iemand opvatten
`ANEN , b. • tri. ik argwaande , F ;heb geargrvaand.
' ^i;I• abn kwaad vermoeden , hebben 4 iets argwan~er .
4 Tt r bijv.è n en bijw. , ad ►rgtvar iger` argr a n gat.
, ?f
` rg vaan . -hebbend -ligt argwaan opvattend. Als Iijv.h. " :
hijs Sen ai givan g menschi. , Als bijw.: hik gedroeg
te '4Zeer- argwanig omtrent ' mij.
, -ineerv. -ar. en': door middel van , d á'ark. •
AR
De rke des` ' erbonds B1JBELVERT Het° artuig van Noach : maak * u ( eene arke man gc phe- faut...
LL

.

^..1 X s' eiaar het lat. area gevormd , ..of ° komt, moge1 k , niet hetelve uit eerre en dezelve veel t oudere, doch
thans
,

A R.

tbansonbekende , bronvoort. ADBIiUlfO. merkt san, dat
de ouderdom "8n dit weord en deszdfs. beteekenis uit
den naam van bet grilkscbe .emp,
,b1ij~t1 \taM-noor de

:-"Of

.J.~gonautefl:.genoemd;_+;PWO~eD',· en:_1ksi~vereen-

komst "~et :ons.'.tur! .,::_erJijk, niee. toeTalli~ is~,
.
AR.~,hIJv.D• .:eo.. bijw.., armer .,a.rmst. .1.neeJJe9.: ,~gen
'1ij~~Jl ::ztu'; :\'aa",tijdeJijk- vumogen heroofd;,beho~tig::een
arm .mensch. '; .~m Z,#/'l,., arm worden; · ie!1Jti,nd.i.~rm
,rnt.t1len.! HiI.· ia nietaFTn, die. (tPeinig :hesft, 'maar
kg';' die',,,.eel'hegeert..
,"'--Jrmen, bet,~ery... "aD" artnt."lOt,Dtt iD/'.• enip·:~Be
meenzamespreekwijzen , ~oor h'et (Jrmen_tltlti1,~,..oor:
?J,ij ie:..aan de armen ; wordtdoor,het ·artnenliestllur. hedeeld; ... zoo oak I /"9 trebt, ""'··"'9 /eeftvnn. de 'ltrmen, H V· 'heeft tieR duisend gulde~8" aon :dff- tJF1fI~n ,
un. .het armegDcstauJ:, tot onderhoud dee arme~. gertMa!J:t.
~ In.eenen ovenIragtelijken zin; . Van Iedere anderezaa'k
h,rollfd ,"'met. het~ voorzetsel l!an.:arm pan .vrienden ;
~"nt flit" ,'roost. .I1rm'.Pan,~.r;iK8(Jver8tenenz.. HaoFT.
~e1Je aisn« taal , welke gebrek.aan woorden hedt~:·,· On.kkig- :,beklagenswaardig~, dis arme man! M'I:arrne

.meisje !

,~,.;:De Dicht~rs' veroorloven zieh,' 'lOlnwijlen ,I _e"~\1erlen
'giDg:-van~ dit woord, ' en' schrijvenaTrem, b. -l'•. POOT:
mij arrem schepsei enz, 'Even zoo r~ktmen'<ook,"naar
wllJekeur ,. 'verseheidene andere woorden ~uit',f omde'j maat
:ih"inden; h, v.: etorrenuolnd,
ollem', iJer.,eg~

poae_,

&~.errefdag, bu,rr?pa! ,'pal'emi~J:" wollef' ~!l"~~ •:R~~~~
~rb.,dde:";tegenwoordlge Dichters vannaam wQrdt.'.o dl(~'~nigt
)Inagevo]sd•.~
\~)h~~,bij::K.BlJ~ aram, komt met een !beb)e.t:.~d

,.=~,~~==::~,.h:ij:~-:~~lJ1ot~lfl·:.l~!:,.~'"

~.r,. :'-"ijdttrd.':4tnt. .lieteekende ,reetJ.',}.)'ijJUiM_S
:~elleIidi§.'.\'~Vad ,1J·itJr· '<a~fftbef4orge~_
,.ar"'iJ~
armgeld. ,o:rmh14iB-'• . a~'T11Ji,ui8j(Jngen_, .,'GI-_'(I#-, ._r1h~

"'.,.m!J1U',·

,

.'kind:, Q,mn:,iMJene,;, armschool,
A.RM..,· m
•• ;meen., .armen; ,VerkleinWe\lf,rmpj'iJ,i' Eigentijk,
:;}se.tgedeelte ·dec.menschelijken .ligchaams ,";~an' den Scb,?d.$ClOt de···VttiSt: -de ormen 'naar;i6miJndl{;it8tl~~J:l'if.n;
., eM \lri",d,~'f)p dell arm ICemen, ~ drage,,~ '.4rm ifi ~frlt ,
"Li
Wq~

A'n.

waarvoor .' ook ,:' .in.de ~gelijksche vcrl{eel'ing, i'geal·md ;
iij;~~6iTtgen gearmd, zlJndc het verl~d.:' deeWvo'ord 'vall
van••het ongewone.i werkw, armen ; welk'deelwoord ook
'Bog' iu het. zamengesteld~~gge~rrnd; ,l:artg6cpivnd,
:met lange ,~.korte~ armen voorzien., -·,o,verig:~is.. Bet -,:vecl~:l1ldjge .gebruik " hetwelk menvan .ait lid des menschelijrken ligchaams' .maakt , heeft tot versclreidene overdragtelijke
spreekwiizen aanleiding. 'gege~en... Zu.o . . wordt:'daardoor,
h; v. , ,,~teJ!kt~·,.\inagt ,',aangedl1id, ,bijzonderlijk in den hijhelschen schrijftrant s iemands arm oersterben; uerbre~ke1j ','ncnzi
Insg,Hij~~, -wanneen. vall, Go.ds arm .gesproken
wordts. .rnet.uien: arm 'uwer 8te.rkt'e=:;,> eem.armimet
:Jnagt. '_BIJ.BELvER!r...: ,. .De anm . de'8 Y Ule"eldizi l en 'y Regters ,',ook de' wei-eldlijke -arm., de.-Overheid, .Konin-;
hebbm !ange,armM•.. .Temand. in ,'de.arrn,en 'pale" t~zi~Q·vrijWilli8t!aahiem ondeJ"wupen.,:..:J.Dok zijne11toevlugt tot Eem nemen, Magt, heerschappq , met teederLeid·~}tflrll~: fJf;trlittf. 6Tli,J,;:nte.ndfJclf,(Jp~.fd;nieti %al
1bi;i:;·';;.·W~4e,t ~otJtfl:tig.e~)~~~Ui';UUJ8f -arme fl. .. :fJcheunen ..
HuJjp ,.:bij~tllnd,~, ';ejm:(*!il~,i6 itlen:',j·rlnl2emen "in het daC~1J,'

t

~lij~l)che

leven,

.Om.:,e(tbigc,.:overecnkomst in .de uiterlqke

-g~lal'nt~ ".w.ol~t, . dat. gedeelte

der'zee,. bct\v,~~kdiep1in
een land loopt, een arm der zee genoemd, .Q.m.;..·de~~4e:.:J.!edell ~l~.'Jgcelt'('de .,~d'6liftg5 r'wtstekende tdeelen: eenee
.~~al~P ~t?::lieht.ep;:·g6pla~t511tW~eten ,; .deronaam
VIa n, armen«,

k<atk_roou.,

r~l!i6;t B:QPrp:i:heefi~·~t',.l.t~1~.~~",,;';;f"iJlRt.. 'J-m~, te
r.ft~l.~~Ctl:cthko~~o~~~~"'._' t·e\1·b~~~·l Man
foh.,ilr a;l!m~~;~~ar"~~~f'''tlf1J~~./;;.'
.'
~Jli\'lG£SlY!I.lJilE~J~.~I1,··!Ml.ee.v,,·:r~b:nmg.~.~ijittJn~~)··.·~!)AII.bmde
gouden enzilveren sieraden , welke men , welebr;~j-aQnHde
'~·ICOO\\Cn.*:plagt~~l'a~n :t'~18n b.~;t,. (tl",lfl.-gi6611z,ijde "dai' aen
~liij(J{#rz ,,4FT-K( ~s :t.B'IJ'Bk:LVEiWD6:.\
Kal\'.w~Rj{ID ,.:~ijYi,u~·,,-, anmlzar i i ,/.f:6T., \"rTl1ilwrJig-8t't,~JIl.
~lA.Jri'J,'tt>~k{t4I\1P(jD1~ "J iva.n:-ha.t~!OQk ~ollM~~dr.lijk~ 'L~~DD

,~~~b~i;:') ge.ri~\ t'r 1M} ./;~·~~e.en -arm/ia rJi&' ,cl1/ri.ip4~) n 'J ~.JIq
~\iWi qJ~ltika~l.i,gltfiil;J.~.~rMar:tigl!i/;.

~RMOEDE,
i

v.

Gehrek\ltan'·iligeH.dop\~\eD~"ti}de)ijk

rvarm,..

.S§li1 b;t~t.e~e\'4rmfJ.~a:e."".VONID. ".. -4 rmoede JJtlMifili,\

-JionJ,lz ~~rel(:'ttap:,{iets;: armlie··,_~pan ,ee4wa./~eb.,·HooJ;1r •
. ~l~.·;.l(,~mQede.··,del: 811PClferl/teid, te: ''''Pe,I. . lHo.Jtr~
Wj;':f1~elA(e.ft(de(t.\'.fJ.nq,geld

daar;

if/; , Qfmq(t4e~,,·~·.wjjwQl'-

~~~

Au.

"'9
,den voor Ons g3Id slecht . onthaald. liet 4erkleinwoor4
van armoede is cermoedje , in den gemoenen spreektrant , voor gering`mogen, gebruikelijk : ik Y heb mijn
n
geheele
,. .. hier ar.^
^d
. armoed.. e - d , 'aan be8teeVast
,.
moed ig
^ d•
b , armoedaghe
noedz l
ARMOZIJN , . o., Zekere stof, waarvoor-=Hom+, a r*4
bezigt..
2
A 11ZI' JF r v , : zneeTv! (t? mpgpen: liet ' holle,giant

den arm hetwelk van den schouder tot au ; d+e^bs o

loopt.
ARMRING, sin. , t meerv. - armrzrtgen. Ee r rijg ^welke

eertijds , tot sieraad aam den ` à ní geda^ágen ` -werd
ARMZ ALIG , bijv. n. en bijes. , armzalige-, oain,
Dit zesli ` achter een. ander ,- woord
^rd- g oegd. ,y gééft aait
..:hetzelve de' beteeken s .- van veelheid., of` overvlo,
wel - in eenen kwaden , als goeden zin. 4 rmzalig b► ..
kent dan door roote en P aanhoudende armoede ellendig,;
l Iiijv.. naainw.: een .armzalig menscli • een armza_
lid ven. = i Figuurlijk , voor slecht , gering , nietswaard
een a rmzalige troo-st,
^
een- :arm lag dorp Als bj ►.
leefden °daar armaligs., ellendig dat is arna4g
,^geschreuen ^?^an- hier: az'r^zlt -^aez'c^* ^ ii^^^e
,

4RN.,4: v Eene rivier:: in ,..Italië die eiei ` d&- txylin ` 8# e t
HOOFT . Oudtijds werd ook een stroom in - Wa eheren d^

cirne genoemd , waarvan nog 4, nemuir ea
ëvet 6e-Teglten Middelborch _ ende . vversleghert c
` urne,
-M. z STOKE.
ARRE , verond bij v. naamva. , voor grams , A toorni : ' egde
°.nye á en .,sac=h.: me nsche. Marten arre Tr FEL . In^
!

ren moede. J. DE M ARRES..'.°

ABREN,, zier marren:
l i SE A

^1^^1 fit« .. t'iT's^ï2li^e
vt
na Tuighuis ,wa enh

eene plaats,aa wapenen : en.: anderesi el oe ^^^^er^
via
°^ enk ,^ 3^e^^aai d„ worden. • b. 4 h e1
^ :a^►^ria^ , ,
vai het ittal 'ar ale , spaan. 'arr`enaL
ARTIKEL
,(
wan oorsprong ,
. art e ►
a
`
meeres
ar - et Ia L ár, u us geen .lid: Een deel gene rem
pof Beens ge4c rifts , of - . eenti in bzondere afsnede tt ver
deelde oorkonde..: liet. Vierde ta, tzkel ian} het tøeej
hoq fil&tuk : de . tU.taalf.artikekn den tilde a • !
desartaeze,2^ .-- ook wordt -..by de koopkeden , Tse
-

cnhe19 soort van koopwaren ,.:
145

-een tij

o qtc ; ik
loei

44irta el nog ' niet' e o i, ; ais biet artikel
ij(vs ; den t bCtk gaat thans niet veel OM.. Eindelijk
:

, eden , in de taalkunde , cie , ltet , een , door sommisea, ar4 l elen genoemd : al voor het artikelsch nt
niet gedeclineerd te «' 'Icn **n. HOOFT Doch hier
:vo gebruiken wij lidwoord.
ARTIKELBRIEF, m . , meerv. artikelbrieven. Een in ar.gilke18M a édeel4 voorsen ift van gedrag , met b9gevoegd e
stiaffçn ; op- ;de ov rtreding - van hetzelve gesteld , vóor de
,

„

zeekrijgsmagt.

F $JQK , v.. meerv airtijokken. Zekere uit een. ander
land 'Qt. Qns. overgebragte . plant , :welker w naam :daarom
:} c v emd_ i.
tal. artieiocco ., eau, carciocco , spaan. artichofc en
t,tear'eh,ofa „ fr. artiehaut , • eng...: : ai•tic/zoke , ; zweed.
t kooka ,. deen... ... rteskpk , paoL. ,karciof.
,^ Ij ^^^. meere. c sen Geneesmeester : lgfarts , mond
1
a4fr <De Hoogdu tschers- bezigen , ook- tandarts (ZalinZt) end. , waarvoor w tand"ge«,t,0r 2 brn ikmeeste-r gebruiken.._
,I W p sehijnhjk is :bet woord arts van bet lat artista
afko, ► stig; en van dit ..arts heeft men het , • nu verouderde , „,werkw.. artsen , bq Ka.. artsenen , d. _ Y. genezen ,
gevorr j.
.

AJ T CE:
(oul
T ^QV^^^ ^ +^^
^y^^Q^^y/^J
^
Een
.al^t^e/i7
^^^M^II^
„^^`^J meerv
•
middel, om de gezondheid te behouden , of. te heistellen,
,net geene ai'tvienq te /elpen VON",
tzrî9nV' er den ~epen , znnemen. ..Van hier
u i

-

r

Lsá^..
y

rtsetz untle ,' artsenijcvink.e.l.

,AS , •v. , meerv. assen . Eigenlijk , het . clwarshout :, ' waarop
Tbor raste gedeelte , . of de -bak , van eereen wagen , een;
4fr^ v. of (. ander ri tuig , rust ,_ en om hetwelk de wielen zich
e eeng -as aan den wagen maken, de voorste
Ip
as, of vooras, ,d&,4ihter$te as, of achterao: . .ier
rund c a rn , om hetwelk zich : een ander .beweegt e.ene
fp 14z4J ..int. , Insgelijks. , in de wiskunst ;. iedere regte l jn ,
eIkwJo
or Iet middelpunt van . eenig ding loopt , f . als
gnIg gedacht:. wordt-,; ook in de aardrgks- Eng sterrei► -de werelda.8sen,. onder, de . kille noej dei as
tD s
o tetivaI, ..d é , geheele : wereld dooi?, zegt
vort-.
e' ae d'ande:re ris:
Het
„

;

,

Het woord schijnt afkgm;stig te , :Zijn van biet iat. cr hr
of gr. á v, hetwelk van yuur - afstamt f ::q mat de as hct
rad met zich o mvaert,
-

ASC H , v . Het . q^ vergeblevene deel van een verbrand Egchaam , inzonderheid van :-hout en turf : met he te a$Oh.

HOOFT.: Iets tot -asch verbranden:_ • • Stede,, doi p n
za . de asco leggen,, verbranden ; xra de c48c4 4gg i
verbrand- zijn, Figuurlijk.: daar ligt nu al mgne h ap
e aseb , is verdwenen, Zoo ook ; het ur r ier
.4efde had, reeds lang, zr mqr hart, ot?der• de asdi fi
e$meumld. De bijbelsche spreekwis in zak e asoIL boe#e doen , ziet op het ebiui der Joden r ie zich , imr
-

.

groote drQefheid , niet asch bestrooiden, iies overli}ifsel
van een gestgrven menschelijk ligchaana : totqch r r_
er ,pre c sc4 mest ira dit graf: Ok voor een
storven }.li chaain zelf een lijk : z j /iestelde ;r ne £'z cli

ter aarde. VOND . - Deze spreekwijs is , vvaa rscbi r k k an
de ,gewoonte °: dir volkeren ' ontleend , die ' Manna dooi en
planten te verbranden. In den diehterlijtcen schrfuat
fignurlijk , vpor het aandenken aan eenera geetarven'e i x zL
zal dankbaret.'t, aren . aar uWc ach u^ der. 4 ¶ a hier
4aarda8cli , -patasc4 en%.
,

Het woord komt met het gr 4ce., hetwelk H1 sVdrmv$door xeuus , d...: stof, verklaart , waarvan het lat cinis,
d. {1 asdi , overeen , dewj1 a .c4 , eigenlijk , het stof *a .
eenig verbrand ligchaam is. Van hier aseliaelit" ti» 7L...
lbak , aschibezem , (Zsclibzus a $tikgat 48ehgrzauw,
aschhok, asloop , aschkar•, aschLetel, asdik .tik ,
clzman, asclkpQ^t , a$chschop, .a, chv j ken n ch wwlaítit.
ASC;HHDA(I , tï1 meerv. asciidagen, : De ee •ste woensdag
ion de vasten , wanneer neen ! in d -. roqmsche kek ''de
vasten daarmede begiert; dat men , F d kerk inert e: as+ch : best ►rd t
-

-

,

-

„

1 SSCHEPOESTE .- ,, v., rrMeev euschepoeEters. x -gin den
gemeengin spreektrant , een meisje adat doos in de asch
Wroet , e .:er vuïl , . besmuld uitziet : _gq : ztg2 eega€ - reb
-tee asschep ester. Hei verkleinwoord is . a$achepoes1

tertje.

ASPERSIE , (drieletteé,.:
Bid
'gr ept
g . Kir. apei. bied , parg1el)^^,
V , meerv. aspers ea De ui de aarde } goeijend vrucht
van -zekere bekehdeh plant " aspersies . steg-en. Vin . het
lat asparagus , of het spaan. , -asparagos. Voor as-

-

per

As. A,-T.

êrs e zegt men , • in • de . gemeenzame ver keer ng , ook
„op8raie. Van hier asperszeplant.
ASPERSIEBED, o. , meerv. aspersiebedden. Een, tuinbed.,- waarop aspersies groeijen. Dewijl de a.spersiepiant
,

eenige jaren moet gestaan hebben , eer zij eetbare vrucht
,

geeft , zoo zegt men v an iemand , die ergens eenes post
bekleedt , en , waarschijulijk . niet ligt naar . eene hoogere
standplaats Zal geroepen worden: lig heeft aspersieb.ed -

den aangelegd.
ASFUT, , o., meerv. aspuntén.
Het .uiterste eihde ..eei^e
as, inzonderheid in de- aardrijk
en = sterrekunder:.. =het
,zoorder
Luider aspunt. 0verdragtelijk : • zij - zijn.. de
ï pwr ten , 'waarop alles draait , de_ mannen op -welke
alles aa-nkotut,,;
ATERLING xn en v, , 'meere. a teri ngen. Bastaard ., bás*ex d ; ,o e t , ,kind.: ier aten li ing::j{en > - konangahastert.
O Pre .^ .: Yaa *hief ook liet b v. naames: aterlingsehR
bibjks < is h u woord at e rli g- :in °gebruik voor . duis„

ars h l jkw.is &tering Bene - : zanzentrekking van acli ter fzg , =-d , in do eerste heteeJ enis 'iemand , ciie }bieimelijk - ter wereld gekomen ,is
den. echten.: kindeCen
achtergesteld wordt :; . en _1n de andere .'heteeke is g„ ieniand ,
des anderen ,, ,in het iduister s in hét gehein , belaagt.
•'£HE1 E T , .t w : ne ,wr azxi 4cr .. 10ez ar s e w stadË , in . het
voormálige riekenIaîil
Som ItL1g4u sYen9 ;A tIie ze., server sais y . Rome , .Malie
enz
onder í : -: <<d.oek dai. Lht oot• 3, in bit j gr ,
aeei voed g is ► en mei_ 1 _iiov : . %.made
m- .. gesc-- ,.ven
wordt , - de el dik stad .-uit=..versche eue fdeelingen:abestond ,
als de eigeulijkes. ,stad ,:: dQ voorstad ., ...de burg enz , Zoo
s misschien , , oni lezelfde reden, -'hij ons , fl thenen ,
niet de n , als een teeken van , liet i mere.:, te verkiezen.
goor - .die, hiervan- . afgeleídoe woorden 'athenienser ,
athen en i.c h , zou uien korter' . en beter . athenea -, en
c theensc•1 kuflnen zeggen. V-000i liet laatste is in vele
gevallen , attisti , a .geschikten , R van biet landschap.-, AUiLa
welks hoofdstad Athenen was*
in _ , '' i n w v. , ,a t1c sen: -Een woord ,. a * e
x
Vera lee geschu dé»is F Ivan: • Gen ouden -. -koning kns, , itt
A fr ska , aanleiding gegeven heeft', en' _hitwelk ;tegenWoor .
dik; : jog , yin de: aardxijt. btseh •}ving , voor eene ver4et
Lk1
fi

,

-
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ling ban landkaarten , gebruikt wordt ; •ene 'ben imhng ,
welke GERH. MERCATOR , een bekende aardrjksbeschrijver
der zestiende eeuw , ingevoerd heeft, die w ijn rdrijks-'kundig zamenstel , het eerst , zijnen atlas: iioémtk. d' j .00k
draagt zekere . berg , in Afrika , dezen raamti: *vn'n ' de/
hernel/Loogen .atlas. VOND. Van den bo,én geioem1en
-

,

koning ATLAS heeft ook de atlantische zeè hu naam
bekomen.
ATLAS o. , meere. atlassen , wanneer , van verseheit éhe
sgorten gesproken wordt. Zekere bekende stof, - yót r -dé
kleederdragt, welke , in de perzische taal, denzeifden naam
draagt.
AU , een tweeklank. Zie mijne n ederd. spraakk. -D. ? I
1 i.
. veroud. voorzetsel . in zamensteIling , voor aue of
.arm , beteekenende af, d. i. zonder , van gelijke kracht,
als _ons thans gebruikelijk ons, Oudtijds schreef men , b, v.
nuwctard , nawijs . enz.., waarvoor thans onwaa,'d ,
,

r

-

-

wijs enz.

AU ,. tusschenwe •psel , zijnde de , natuurlijke:. u rtdrnkking van
ligehamelijke smer.t au , . is mi, dat branden !
AUGUSTUS , de -.aciitste maand in. het_ - Jaar, ..welke .dez+ n
:

naam , bij de Romeinen , ter eere . van keizer . AUGUSTUS
gekregen heeft. KAPEL DE. GROOTS gaf -baar.den`.'naam
van aranrnanotli , overeenkomende met ons,. in, den- deftigen schrijf- en spreekstijl , gebruikeli}kei woord" , "oogs
maand. Zie hetzelve.
A.0 TA AR , zie altaar.

AVEGAAR, (bij Kit. ook aveger, eveger ' bid PLANT. eg er)

Dl. i á ineerv: avegaars , deegaren. Zekere groote boor tl 9 s_
A VEREGTS , bij w. Van ave , d. i. af, en regts. Ve ►„kid : !l et, alles averegts. De wereld mag dit

. t , re ,ts 1wloonen. VOLLENH, ; .;Van hier .

AV RF4,, i U , bv n a,

a eregtsche y zeer, mees. 'e
k gi € • Verkeer :; de averegtschie . zijde van r een .k ed^
l7v rdragt. averegtsche oogmerken; averegtsche za t..
. zinnigh Ld. VOLLENH.: Ook , van ter zijde .een ae

regtsclie slag.
AVERI .,,,zie hcaver•i/.

AVOIND bij KIL. avend) , n1. , meeí v. avonden. Het erin
.dc vaan den dag, of . de tijd tusscben dag k en' nacht het
reurspel eindigt. met den avond:. VOND. ... et : o'ctt
mij : de avond overviel - ons, tegen den avond,
,

A v.
,t r+ r®nt1 , ook van vod, zal ik b " u komen
•d68 a vonds. Goeden avond ! deewo
g ,. ne avondg: oct.
dragteli'k • en in den dichterli'eken sch
ov r
rijfstijl, voor . het
, eindeades levens, of den ouderdom ; min avond riczdcri
Leeds dewijl de avond m]ng levens nabij is. Yan
bier ook gisterenavan eergisterenavond schemer«rond # winteravond enz.
.41 vond beteekende , oulings , ook den dag , welke eenig
(cet voorgaat volgens K.IL. pook hezligavond genoemd,
Wq hebjen .hhierv an nog overblijfsels in vastenavond , de'
dag gaf thans .liever , de avond , voor den eersten da g
in de `asten ; nieuwjaarsavond , kersavond enz.
• s Het woord wordt gemeenlijk , als hit deeles van het
oude werkw. au, en*, (bij KAL. abire i deficere) d. i. aer-t
_t1 eL •en afnemen , beschouwd; zoodat avond , -eigen-

e ,ZQO eel zou beteekenen , als het afnemen van den
g
'ti bt . vertrekken het ondergaan van de zon. Van
hier avondbezoek, avoridclautw , avondé'ten , , avondge,

q , avar dgezang, civvnr •ot, avondlied , avondlunht y
avondmast , a ondmaalganger•, avondmaalt/cl , avondrnu}ijk'! avondoffer, avondregen , avondschemering,
acvogds chool , avondschuit , avondspel , avóndspjj y
avondster , .avondstond , cwonduur, avondwasde(irzg ,
avon duaind. à

AVONTUREN-, L. w. Van avontuur : ik avontur rde
heli geavontuurd. Wagen : ik al dat eens -avontu-

ren. Dit woord is in den gemeenzainen s spreektrant a1leen nog gebruikelijk:
`
,WON UUL (bij KIL. a endure) o. meerv. apoltturen.
Een toeval eene uitkomst , waaraan het geluk meer deel
heeft, dan het overleg : iets , op avontuur, ondernemen.
Op 't wankele avontuur. VOND. Op 'avontuur trits
gaan. -- :ILot, lotgeval : ik zalf u mgne avonturen ver ^»
halen.- Een . zeldzaam. , wonderbaar voorval : ik heb, op
njne reis ,. ,een zeer aardig avontuur geiaad. Stout
bestaan , .hagchelijke onderneming : en quam dctt avond•
tuur dan av/•ech ts te beslaan. V OND .
De oorsprong van dit woord heeft den Taalkuudi en
,aaïr eidh g tot allerlei gissingen gegeven , waarvan c e vo ►
naamste.:door, JHRE aangevoerd zijn. Het natuurlOste is,
intttssdien, dat men het van het lat. adventus , of liever

e enturu r d. i. hetgeen aI geschieden, afleidè,

welk,

,

A, 7.

welk , oor.* middel van bet 1r. * arfaratur.^s: ; tOt oc S go
men is , en waarvan, ack'entura, evenSurí , : A&éntuta«
ruus , even tu ratre' enz. , ian . Jhet. -ti$dd1eeu*seli€ , htt1j4
voorkomen. Van hier cavontnurlei
AZEN, b. w. :ik ede , heb geaasd. • . Aas ofspjs1fl
den mond steken , en , bij gevolg , voeden , zoo ► .vait1r ie schen , ah dieren.: ende :heeft . ons .geaeét , ke
biet vluggb . en = warerf ALDEG.
De rjke zuivelmarkt, die Neder.. tnt .kan ei
Met voedzaem dischbanket raat vest, edarr rnë ki na
ANTONin. Ook eten : als van een tijgerdier
'VOND. , Déze beteekenis mondt trien ook ia izi ;
d. i. zich verë ten , of te veel eten.
Azen komt van , aas: Thans wordt a hL^ ,`il ^eiii
-

.

von de, vogelen gebruikt , die gewoon zignt ' - spijs` 'hiT n
bek . te nemen , om er hunne jongen mede te` deden
AZIA. ,. 4z e , . drielettergrepig): o. Het . oostelijke deel t?ees
aardbols Ook voor . een -gedeelte van dit we •eiddeel k1 e
,

i

ai \ hier Iitµ zelfst a naanaw o- axaaat zc h ê u
persoon:uit: a raio; .00k liet bjv naamw.:. t s i' •h , " s h
geen : dat tot : Azié :behoort, ..uit: 4vie afko stip: iè'; of
eenige .betrekking. ' op dat werelddeel heeft.
De afkomst 'vang dit. woord" is c isteiv '
~tn ii `ëë•
nen , dat zekere ..4sia , dochter vn Oceamts 'én eT
s
en : huisvrouw van Prometheus ; anderen , dat4j
van Cotijs , de oorsprong van 'dezen naam 'is. B^ i M .
is van gevoelen , dat, dit werelddeel .zie génoemd- is,
van het hebr. 'Sr , d. i. het middelste', dewijl ^k24
,omzie :,.z in zeker opzigt , - tusschen Europa en AfkéJ.
en i5 WACHTER. leidt, het van 48 af het elk bti g
Ouden , God heteekende -; omdat men het tls het>eloiteland der Goden mag aanmerken.
AZIJN , (ook edik) , m. , meerv. azijnen , wanneer van verscheidene soorten gesproken wordt. d4 in maken. Zoo
ie

-

zuur ala azijn. Bierazjjn , w naz jn , k unstaz jn enz.
Iets in azijn leggen.

Bij OTFRID. , NOTKER. en TATIAN. ezzich , angels.
ecet , goth. akeit , pool. ocet , hong. eczete , hoogd.

Essig , ijs.. edik, deen. ,dikke, zweed. aettika, ital.
aceto , lat. acetum , gr. Van hier azijnachtig,
azynJiesch , azijnkan , azijnmaker, azijnmaker j,, azijn-

,.laat., az nstel , azijnton, azijnvat , az jnverkooper.
AZIJ.

A z.

AZTJNEN f bs w.; ik az'nde, heb gectzq:red. Azijn over
^

iets- gieten : de salade is geazijrzcl.
, onverbuigbaar bijv. n. , zonder trap pe n van vergrooting. Van azuur ; even als gouden , d. i.: - wan -- goud
-houten , (L i, van hout enz. : een doos met, een,. -dzia-

ZURES

Fen deksel.
UUR , azuursieen

ni. meere. azuren De naa
hoo
^
g blaaswen steen
, die, in het. gg c.e Yneene leven , gewoonlijk , lazuur genoemd wondt ; vanï
waar de spreekwijs : zoo Blaauw als een lazuur. ; Zie lawsurá
zekeren schoones

M.MR, bijvr n,, zonder trappen van ver rooting. Azuur-:
eerwig : hemelsblaauw:
Thana daalt de He lanl uit d'azur•e stargeivelven.
HooGVL. Sommige Dichters schrijven azuren ,`volgens den
regel, dit alle sto# elgke bgvoegel, naamwoorden in en uitgaan
gc^h het klaar , dat , bier , niet de ato, f , maar wel d d
:kleur .bedoeld wordt ; welk onderscheid dë- Ouden in acht
ziamenschrijvende t b> - v een purperen Bleet , en in.e aE l dye zee net purpere vertwe veroiert: HIST:
VAN ALEX. a Hiermede overeenkomstig , bezigde .^.. H000_
VLIET altoos de zoogenoemde stoffelijke :bijvoeg!: n ramwoorden , met en als': zilveren ï:..gouden :, e wi:.Ydoch
azuur, azure , voor azuurverwtg , her sblacauw#.;erwijE
bet Genootschap L . D. S. P. , in . de psalmberijwin.: echIer , uit z yn azuren zalen sehr9ft
Azuur weidt ook alt zelfst*Mig ;: vc or urc'er s
gebezigd, het azuur. ,: Daat de ,blaau e` kleur Bette <'Vaorname. eigenschap -. van + ldon , azuursteen is " zoo ::is het, blatu&we azuur , dat' adoor sommige. Dichters . gekickt .woedt
ee o overtolligheid. Van hier azuursteen.

_

,

,

-

13tweede
j volgens d®ewone rangschikking der letter
h ederduitsche ABE en de .eerste det

e letter van het ^
,
Ynedeklinkeren , welke i net de lippen uitgesproken , en,
even als de over ige li 'letters ; het eerst . en gemakkelijkst
-

voortgebragt wordt: De .B behoort tot, de zachte medeklinkers ; en, schoon anders de lettergrepen met schérpG
medeklinkers gesloten worden , wordt zij echter ; ook aan
het einde van een woord , of eene lettergreep gebruikt
als : rib ; ribben , schub , schubben babbelen t kibbe=
len , enz. •i3t AI , v. , meervr bctczijen ; wanneer rein verscheidéne soorten gesproken wordt. Zekere wollen stof witte , zt-vccr•te ; gestreepte baai , enz. Onder de zeelieden is het
hiervan afgeleide verkleinw: baaitje gebruikelijk , voor een,
van baai , of andere grove stof , gemaakt kort wambuis:
In den gemeennamen spreektrant wordt het woord baai
ook voor wijn gebezigd , b, v, roodé baai ; en dit bant
is, volgens BoxHoRN a van der Schijten back , d. i: wijn
afkomstig:
I3A.AI, v. , meer`?. baaien. Inham , kleine zeeboezem 1 zee=
arm : in de baai Part Gibraltar. In het ital. is badla
nado , eene vertoevinlg.
Hiertoe kan men ons baaivanger betrekken, oorapr©n
kelijk ontleend van die groenlandsvaarders , die allereerst do
stoutheid gehad hebben , om , niet hunne schepen ; , in de
baaijen te visschen, dewijl aldaar de meeste walvisschee
gevonden worden. Bij overdragt , iemand , die -vlug en
zwierig op schaatsen rijdt. En hiervan het onz. werkvrè
-

baaivangen:

BA.AIJEN , onverbuigb. bijv. n. , van baai ; zekere stof
beteekenende het woord eigenlijk zooveel als van baai

,

een laai/en rok.

BAÂIVANGER , zie baai.
BAAK, (ook haken), v., meerv. baken. Eeii teekérn voor
de zeelieden, bestaande in eerre op het water drijvende
ton, of in palen, om voor de on iepten, of " gevaarl)ke

M

pIat=

7$
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p1aaøen te Wa ►rsclt1Wm]. Ook e-1n Vuurtoren „, zijnde
cent rhieveneA laats, waarop , des nachts eeiie brandende l a ntaren gesteld wordt , orn de haven aan te wijzen.
Pat de koning bestevent en bezeilt heeft eene andere
baake. HooPT. Baken Zetten ; cde baken verzetten;
figuurlijk : de bal°en zin verzet, de zaken zijn veranderd ,
a18 het g verloopt , verzet men de baken , ( spreekw.) d. i,
wanneer die omstandigheden veranderen, dan neemt men
ook andere maatregelen. De haken komen uit , vertoonen
zich , -- het geheim komt aan den dag , in den gemeenex
spreék trant. Bij overdragt , wordt baak gebezigd voor iemand , die anderen ten voorbeeld strekt : voor Wilhems
dappren toon, die heldre heldenbaeck. VOND. Vala
hier ►raagbcaak. Hoorar heeft baakbet'aarder, voor
baakwachter, of bewaarder van eenen vuurtoren.
]BAAL , v. , meerv. balen. Een hoop in matten , linnen
enz.. zamengepakte waren , in tegenoverstelling van die waren , welke in vaten , kisten en t. gedaan worden : eene
l baal; eene wolbaal enz.
haal kofijboonen, ook eene kc> ff
Gemeenlik leidt men dit woord y om de rondheid der
zaak , welke daardoor aangeduid wordt, van ons bal af.
WACHTER vindt deszelfs oorsprong in het gr. x-ûw , ik
druk zamen. Het eng. brul en lede , ital. balla , eieen.
hall , hoogd. Ballen, pool. belaa , en lat. badra en ballet
worden , insgelijks , voor een pak, - of eenen zamengepakten
hoop waren,, gebruikt.
BAAN , v. , nneerv. banen. Eene effene vlakte ; een betreden,
gangbare weg : buiten de baan dei krjgs. HooFT. van
dit woord zijn vele gemeenzame spreekwijzen ontleend,
als : op de baan komen , op de baan (ook ter baan)
brengen , de baan klaar rasaken , iets op de lange
baan 8ch tit'en enz. Inzonderheid wordt de door sneeuw
gemaakte weg eerre baan genoemd : de baan warm houden , zonder tusschenpoozen over de sneeuw , of het ijs,
glijden ; overdragtelyk , zonder ophouden , in dezelfde be-zigheid volharden. Van hier glijbaan , sullebaan g ook
!iaanveger, die de sneeuw van het ijs afveegt ; baangeld,
hetwelk voor liet gebruik daarvan betaald wordt. Eeno
effen genaakte plaats ,' waar allerlei oefeningen verrigt voorden; van hier kaatsbaan, kegelbaan , ko baan 1 lijnbaan, loopbaan, maliebaan, renbaan, rijbaan enz.
Zie deze woorden. HQorT heft ba w voor di
eau
,

,

-
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van den weg. rignn.ur1ijk drukt liet koord baan , dikwerf,
der meusellen 7 e d ejijk e baandelingen uit: voer . ml op de
r e te baan ; de baan der deugd.
iet verkleinwoord is baantje. In den gemeenera spreek=
trant , wordt dit baantje ten aanzien van deze. of gene
ediening gebezigd ; om daarmede aan te duiden , dat de
zelve . voordeelig is : biet is een goed baantje. Zoo zegt
men ookÉ in den zeedienst : voor een baantje dienst

nemen.
Baan wordt , in de gemeenzame verkeèring ,. ook voor.
1 nbaan genomen : in de baan - Werken. Van hier baan der „ baanderq ; baanspinner , baandraager iemand

die het rad in de Iijnbaan draait.

Ook wordt het woord laan bij ons voor de breedte der
stof gebezigd ,:j? waaruit sommige vrouwenkleederen bestaan;
een rok van zes banen , enz.
BAANDERHEER r meerv. baanderhieeren. WACBTER
en HUYDEC. nemen baanderheet voor iemand , die,
oudtijds , de banier van zijn gewest droeg r in den gemeenen optogt tegen den vijand ; ' en bij hen is derhalve baan.~
derheer (ook bander•heer, banerheer ï. en in . den gexneenen spreektrant , banjerhheer) zoo veel als banieMMeer.
KILIAAN leidt het van bande , lat. banda , 4. i.. eermm
menigte van. krijgsvolk . ook een krijgsteeken , af.
BAANGELD 9 zie baan.
Br _AIVVEGER zie baan.
BAAR een , in de t, umenstelling , gebruikelijk woord , dat
bid verscheidene naam- en- werkwoorden gevoegd wordt,
en daarvan buvoegel9ke naamwoorden maakt.
Achter zelfst. naamwoorden , eene ontbering van dat...
geen aanduidende waarbij het gevoegd is , even als .loos.
Hiertoe behoort het nog in' sommige oorden van ons Va_'
derland gebruikelijke mondbaar (anders Mo»ibaar,,
momber , momboor) iemand i, die geenen mond ;i d. i.
voogd heeft.' Zie momber.
Achter zelfst. naamwoorden , in de beteekenis van dra.s
gen ., voortbrengen b. v. vruchtbca,' a dankbaar 9 eerbaar . dienstbaar 0 netbaar (dat nut aanbrengt) ruchta
baar (dat gerucht en geroep verwekt) kostbaar (dat kos.
ten veroorzaakt) enz. Ook het bézit eener zaak aandc i.
derde, als: eenti gangbare munt die gang , (koers)
heeft; een Ban irtt e weg, die een bekwaam Baanpad heeft.
'2
Ach-

,
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Achter werkwoorden , en wel achter derzelver ojnbepialB
d e w ij s , met wegwerpaug van den uitgang en , dan een
Verm ogen om te doen , dan een vermogen om te lijden,
o f iets dat gedaan kan worden , aanduidende. Een vermogen om te doen , of in eenen bedrijvenden zijn: feilhaar en onfeilbaar , dat feilen kan , of -niet feilen. kan;
Man .ii s huwbaar,
brandbaar , (lat branden kan. -- Manbaar
van het verouderde mannen , d. i. eenen xnan nemen:
een manbaar meisje , een meisje , dat eenen man ne men , of in het huwelijk treden kan. Zie manbaar. In
eenen .lijdeuden zin :. eetbaar , drink/jaar, hoorbaar,
enz. , coat gegeten , gedronken enz. kan worden , met derzelver tegenstellingen , oneerbaar enz. Ook duidt dit
,baar , achter werkwoorden geplaatst , mede in eenen
denden zin -, iets aan dat verdient gedaan te wórden :
-een aehtbizar man , die te achten is ; eene strafbare
daad , die gestraft moet worden.
Dit baar stamt van het oude baren , beren , d. i. dragen , brengen., af.
l reeds in de oudste talen vindt men eene eindlettergreep , welke met ons baar , zoo wel in klank , als in beteekenis overeenkomt ; b. v. , in het hebr. '2 , alwaar ' I2
een schatmeester is. Bij de Perzen! is ber iemand , die
iets draagt ,- of brengt ; en eenen profeet noemen zij bei -

g amber , dat is zooveel als een • nieuwsaanbrenger ; eene
bijzonderheid , welke den hoogen ouderdom van bet werkw.
haren , beren , d i. dragen , brengen , alleen zoude be-wijzen , wanneer dezelve anders niet reeds bljkbáar ware.
BAAR , bijv. ii. Eigenlijk naakt , van alle uiterlijk bekleedsel
ontbloot; b. v. met baren siveerde, enz. Doch in deze
beteekenis is ` dit woord , bij ons , niet meer gebruikelijk,
dan alleen in liet samengestelde barpoets , waarvoor Kit.
ook baarvoets• , baar-selzerbeen , heeft. Figuurlijk , open,
bloot , geheel. Zoo zegt' men bare zee , d. i. enkel zee,
.eene zee , waaraan geen strand gezien wordt ; bare , thans
'bcirre , hei, barre klip , barre rots enz. , niet anders,
dàni'hei , klip en rots , zonder boom of struik (in het lat.
nuda ruges). Baar geld is bloot geld , niet anders dan
geld', eigenlijk geld , in - tegenoverstelling van al datgeen
waarin , anders, iemands bezitting mag bestaan: iemand

ira haai' geld betalen, waarvoor' men thans , gemee ,l jtk ,

ja
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in gereed geld zegt . HOOFT bezigt baarscliap , voor
gereed geld. Behalve het boven genoemde , nog gebruikelijke barvoets , d. i. blootsvoets, hadden wij voorheen ook
het zamengestelde baarhoofds, nu ,blootshoofds, CA .baar
archuldig , dat zoo veel als overtuigd - van sch.ul . (b )
KILIAAN manifeste reus) is.
Ten aanzien van de woorden openbaar en openbaren,
moet ik nog aanmerken , dat in dezelve eene overtolligheid.
(pleona-smus ) plaats heeft , zijnde eene vereeniging van
twee. woorden , welke ,. ieder op zich zelf, zoo. veel . zeggen , als beide te, zamen , dewijl baar op en , en openbaar 9 derhalve , tweemaal hetzelfde is. Do Ouden gebruikten ook het enkele baar en baren , om dezelfde begrippen uit te drukken , waartoe wij , thans , openbaar en
apenbaren bezigen , welke woorden ,, echter , zoo algemeen
-

*,

in gebruik zijn , dat men , door dezelve tot hunne oor-

spronkelijke eenvoudigheid terug te brengen ,, ortverstaau-^
baar zou worden.
Ook dit baar , bar , hoogd brr, vindt zijnen oorsprong
in ons oude baren „ dat voortbrengen , telen 9, beteekent.
Het zegt ,, namelijk zoo veel als naakt , onbedekt , gelijk
uien eerst ter wereld komt en voor het licht gebragt wordt.
BAAR , vr. ,: meerv. baren. Een werktuig _om Ie dragen
de beelden werden voor de baar gedragen. HOOFT.
Eene lijkbaar , baar genoemd : geen staatsie volgt de
baar. VOND. Daar de beteekenis van dragen in baar
zelve opgesloten ligt , zoo is het zelfst.. woord clr•aag aar•,.
eigenlijk ,, eene overtolligheid.
BAAR , v. , meerv. baren. Golf, waterbaar :. c `e baren der
zee. Overdiagtelijk , voor de scheepvaart i, of de zee,dienst : ik &.al op de baren min geluk zoeken. ook*orden de balken , of strepen , in de wapens, baren ge~
noemd.
BL AR , . vr. , meerv. barent Staaf : eene Aaar zilver. Van,hier liet zamengestelde baarzïlver.:
LIJK , bijv. n. , baarblgkelqker , baarblyLe-o
BAARBLI
lakst. volkomen. blijkbaar, oogenschijnlijk, duidelijk eene
baai•blgkelyke w4arheicl. Van hier baa blykelgkhezd.,
BAARD , m. ,. meerv. baarden. Het haar aan de kin e, de.
wcwgl gy op mynen_ langen baard schimpte VOND.. H
Izeeft nog geenen baard, is nog jong ., kan nog onder
e vannen niet gerekend worden. Cpn des Keizers.
3

^baarc4
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baard spelen , oM iets spelen , waarop men geen regt
heeft. .van hier het cynz. werkes. baarden , eenera baard.
krijgen. Overdr. en in den gerneenzamen spreektrant , ira
de n baard varen , vliegen , zich tegen iemand verzetten,
hem onbeschoft be egenen. In den baard wi. ven. ,
onvriendelijk onder het oog brengen , verwijten. Ook ivor-.
den aan sommige vissehen en gewassen baarden toege..
schreven , als : de baarden der walvissclien en oesters;
de baarden ( stekels) der Lorenaren enz.
In zainenste ling, wordt baard ook voor eenen persoon

gebezigd , als : melkbaard , vlasbaard , zijnde schimp
woorden , om daarmede iemand aan te duiden , die nog
geen man is en een kinderlijk voorkomen heeft. Zoo ook
gi'aauwbaard , roodbaard cnz.
WACHTER beschouwt liet oude bar , d. i. nuv , als het
stamwoord van baard , omdat de baard den mannen eigen
is. Van hier baardeloos bi v. n. zonder baard ; b ar-

,dig , met eenen baard voorzien, ook overdi. voor sterk.;
baa rclmanneije , zekere vogel , ook een geldstuk - baardscheerder , met verachting baardschrapper.
BAA1ILIJ , bijv. n. , van baar, d, i. open , bloot; duidelijk , •kloarblijkeljk : bacirl yk gebleeken. DOOFT. R ij
raasde als de baarlijke duivel, in den gemeenen spreektrant.
BA AJI.MOEDER , v. , xneerv. baarnioeders. De holligheid
in het l gchaani eener vrouw , waarin de vrucht ontvangen
en tot cie geboorte gedragen wordt ; ook_-lgfinoe^der , en
enkel de moeder genoemd Overdragt. ,00rzaak, bron,
telster : deze zijne geaardheid is de baarmoeder vara
de l'rootste ,oniusten geweest.

B A A S , in, , xneerv. baarzen. Zekere bei-ende riviervisa}h.
Den basars vergallen, de gal , onder slet schoonmaken,
breken. " Figuurlijk : A ► zal den baars vergallen , d, i,
hij wil zijne kuist toonen , dorh hij zal cie zaak bedervene
In tiet eng. wordt deze visch perclz genoemd , in liet ital,
en lat. perca , in het gr. : epx 'r pits , misschien , vara
rEpxoti , zwart , als met zwarte vlekken geteekend. 'fEY
KÂTE stelt den oorspong deze benaming, om do v 'uchtbaarheid van dezen visch , in baar, het +worteldeel van
• bare . 'Ook is het woord baars,' voor Bene brede kuipers bijl gebruikelijk.
BLLA .WLIES , o, meere, baai-vliezexn, Het lies, waarin
..

,

y

de

B*, BAn, BAn.

.l

de i r u ht zich t .t de ge2*t biiiidt.
B &As , m. , rn eaw. baZee , Wkisestet',. h dwerker ,
die knechts ira het werk heef. J n tin mornan8 , metselaars baas. De vokorna ms&e , '4 gezag „.Ygers % ik zal
gorb en , dat ik baas in rijra huis bl j9e.. hier:
den baas ,speleen. ook voor iemand , dio in eenige zaak
Uitmunt en anderen overtreft : hq is . eet baas in het
eira en ; hij is Item de baas. De Sikam1ren noemnén
hu n nen Koning basah ; en bij de Turken is nog bc .sl . f

bassa , zoo veel als hoofdman ¢ st e e ehonder. WuxDA
(alt frie8. Wdrterb.) vindt deszelfs oorsprong in het ode
bet , bat x bas , goed , beter; en dau is bcic & iemand,

die zijn werk goed verstaat.
BAAT , vr. Nut , voordeel : door iru khs iw eer'ige
baat. HOOFT. Hulp , genezing trij vindt geena baat
bij dat geneesmiddel Die de n<xtuu te baat h,e e t.
VOND Van bat 2 bet (bij KIL.) d. i. beter• van hier
Ziaatz uelit , waarv oor HOOPT baatgiarig/icit en 64a-twoekeljklieit gebruikt ; baatzuchtig.
BAAUt . I , o. w. I£f baauwde heb gel a aw'di Dit

woord wordt noch hij KILIAAN. noch bij TEN K4TE,
gevonden. Mogelijk is het een 1tanknabQot,sea4 ioorc1.
Meestal wordt het gebruikt van het nasnappen 4e9 " echo.
1F' abaaut en. is meest in gebxuik,
BABBELAAR. , zie babbelen.
BABBELEN , b. en o. w. ,'ik babbelde 1feb gaa4eZd V 1
raten , snappen. Voortdur. werkvr. van liet veroud de
abben , beuzelen. Fr. babiller. Ook wordt het Vota
kaaiwen zonder tanden gebezigd. Van hier bobbél c r ,
babbelaarster,, babbelarij.,.
BABIJN (bob^*n) v. , meerv. iabijaen. Een garenklos. Van
Bier het werkes. bobijnen , garen op eenera klos winden,
waarvan 1 obiyner-, bob aster.
BABOK . m. , meerv. babokken, een _ruw , onbeseloaft remsch :
in 't bestooten van den babok. UOQFT.
BAD , o., reerv. baden. Eigenlijk , de v1oei4tof , waarin
men zich baadt : een warm , koud bad ; de baden gebruiken. Voor het gebruik van het bad : cie arts raad.
de hefma liet bad aan. Ook voor badhuis: naar liet
bad gaan. .gilet bad der wedergeboorte beteekent , in den bijbelschen schrijfstijl, den doop. - In het woord
bloed bad heeft bad alleenlijk betrekking op de inenlgtU
des

BAD, BAP, BÂc, BÂi, BÂe

des yej'gotcn bloed. Zarnensteli.: badgast, badgeld, badhuis, badkleed, baciknecJt , badmctntel, badstoof, enz.
3ADE9, 13. w. ik baadde, heb gebaad. Van bad,
i g niIjk liet gansche Iigchaam . of een groot gedeelte van
]hetzelve , in eene vloeistof wasschen. Zich baden. Fiuur1ijk : zich in het bloed der ijaadei baden. veel
Voed vergieten; zich in de weelde, in de wellast baden , zich daaraan geheel overgeven ; zich in tranen baden , bitterlijk weenen.
BAFFEN , ( bassen) 0. w., ik bctfte , heb gebaft. Van de
1]onden. Baffen , ook bassen, bootst het geluid na , hetwelk de hondeü maken , en komt , daarin , met het gr.
f3cv:•fIv en het lat. baubctre overeen.
BAG , (ba g-ge) v. , meerv. baggen. Een in eenen ring gezet , of aan eenen ring hangend , edelgesteente. Van het
stamvyoord Negen , buigen. De oudste beteekenis is die
vin eenen ring , en.. dewijl paarlen en gesteenten aan ringen
gedragen werden , zijn deze daarvan baggen genoemd.
BAGAADJE , v. , alles , wat men op reis, of in den oorlog,
medeneenit 'Bij KIL bagagie,van het fr. bagage
BAGGER,, v. Modder; waarvan:
BA G GEREN, b. w., ik baggerde , heb gebaggerd. Den
ipdder , met een baggernet , uit de sloten , of grachten
halen. Ook in het veen gebruikelijk , voor het Qphalen
dci veenaarde , tot het maken van turf Van hier bag,rerboer, baggermzn, baggernet, baggerschuzt, enz.
BMIJN , zie begyri
I3AJERT, beijett M. Verwarde , , vormlooze klomp : zij nôem,

,

1
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çlen de eerste stof de, bajèt. VOND. Zie ook be/ert,
I3MONNET , v. , meerv. bajonnetten. Geweerdolk. De
warn is ontleend van Bayonne , waai zij , in de zeventien-

de eeuw, uitgevonden is.
]BAK , m. , meerv. bakken. Een houten bak. Kom aan
aes n bak , in den gemeenzamen spreektrant , voor aan
de tafel , ontleend van de gewoonte op de schepen , waar
eenige matrozen uit eenen bak eten. Dit. woord heeft verscheidene zamenstellingen , als: aschbak , regenbak enz
Ook wordt het in verschillende beteekenissen gebezigd , als:
de bak-van eenschip, devoorplecht; cle bakari eene.n
u'agen, de bak van eene fontein, de bak in dez
.chouwbiirg. Het 'verhevene gedeelte van het aangezigt,
pndar de oogen, aan beide zijdenvan den neus draagt,

'fl5-'
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insgelijks, den naam van bak, bakke : ronde , ingevalle-ree , opgeblaze ne bakken. Van bier baktand , grootti
tand , kies.
Bak , nu bek , is nog voorhanden in bakhuis . en bakslagerij. Ook wordt het voor het. gansche aangezigt gebe
zigd , alsin
n bullebak. Ook is het woord^
bak in de be-teekenis • van rug gebruikelijk geweest. Zie achterbak#.
BAKBEEST, 0. , meerv. bakbeesten. Een groot, grof,
ongeschikt beest. Waarschijnlijk van het oude bak, á&ken,
voor spek, of een zwijn, ,dat bij KIL. voorkomt; zoo dat
Bakbeest zoo veel is , als een zwaar , log, vet beest : een
bakbeest van een menscli. Ook van levenlooze zaken:
een bakbeest van een schip , enz.
BAKBOORD o. , meerv. bakboorden. Van het oude bak,
voor rug , en boord. De linkerzijde van het schip ; ` omdat de stuurman , het roer aan de regter hand hebbende,
den rug naar de linkerzijde van het schip gekeerd heeft..
Bakboord is dan zoo veel als rugboord. • Zie achterbaks.
BAKELA.A 1, v. zneerv. • takelaars. Zekere kern of bezie,
bij KIL. lauwerbesie , :bacca ' lauri. Zoo Zitter - :als
takelaar. HOOFT.
BAKEN , o. , zie haak.
BAKENEN , o. W. , ik bakende -, heb gebakend`. Tonnen
op het water leggen , of andere teekens gebruiken , -om de
ondiepten aan te wijzen.
BAKER , vr. , meerv. bakers. Van het volgende bakeren.
BAKEREN , .b. w. , ik bakerde , heb gebakerd. In doe
ken en windselen d oen : een kind bakeren. Ook voor
koesteren : zich in de zon bakeren. Heet geba kerd
zij n , spreekw. , voor driftig , oploop.end zijn. Zame tellingen zijn : bakerpenning , bakerschezlang , bakerstoel
enz. Oqk, bakermand , bakermat , eene mand , waarin ,
voorheen , de baker het kind zat te bakeren. Bij óverdragt , noen t men de plaats , waar iemand geboren e
opgevoed is, zijne wieg en bakermat.
BAKERMAT 2 zie f akeren.
BAKHUIS , o. rneerv. hakhuizen. In den gerneenen spreek-.
trant (ook bakkes) , voor den 'mond en - het aangezig; :
-

met een iJssel/k bakkuis ; op 't bakkes kleeft een

korst. VOND. : Zie bak, bakke. Bakhuis, voor de

plaats waar enen bakt, zie bakkerf.
M5

13AK

BAx.,. BAt.
B ►: . .EBAÁ ^' 9 in. , nxeery. hakke aar-den. van ba c ,
baL ke , wang , eis. baard. De haren , die aan de wangen
gr oeije n , wanneer zij niet afgenomen worden. Verkeerde;g, zegt men hiervoor bokkebaard.
»"KEN, b. en o. W. ik bakte , (oul, blek en boek) lieb
gebakken. Bedrijv.: brood , visclt enz. bakken. Overdragtelzjk wordt dit woord ,' in den gemeengin spreektrant,
ook voor doel] , verrigten ,. uitvoeren , enz. gebezigd : A&V
,

heeft
ft ani bedrogen , maar ik zal het Item weer baken ; ik zal dat wel bakken. Ie zand eerre pots bak&en , eenen trek spelen , spreekw Onzijd. , iet 1 roof
Lakt reede.

Volgens WACHTI R , hebben wij . in dit woord , een
overblijfsel van het fri ische Van hier bakker,
bMkkerin , bakster; ook bakoven bakpan . haksel,
b ktro c' , bakuisch.
BA.KKE1f,1, v.. ,. niee v. bukkeryen. Alles , wat tot het

i^nzQ der id,van
brood
behoort
: de bakkerf
bakken
n
I^
bro
, ^
aat tegenwoo-rdig slecht. Een huis,, waar men brood
t akt en verkoopt : ik heb eerre bakkerij gekocht. De
plaats , waar het brood toebereid en gebakken wordt : lii
za in de bakkerf , ook bakhuis enoemd.
BAKSEN , b. w. , ik bakste , heb gebakst. 7^. eew. , het
geschut niet handspaken verschuiven.
BAKSTEEN , rn. , neerv. bakateenen. Gebakken, of gebrande steen , in tegenoverstelling van gegraven ,„ of in do
lucht gedroogde steen.
BAKWAGEN , r. , meerv. bak age*e. ZekereL wagen met
eenen bak.
BAS, .. zn. , meerv. ballen. Ieder rond ligchaam en hetgeen
.d roman gelijk is : kautgbnl , kolJ7ial, sneeuwbal , reepbal ; bal van den roet , van de hand , vara het oog,,
cir. .Bal slaan , zeker spel.. Figuurlijk : hij zal diero
bal ,teel keeren , dien tegenstand wel afwenden. ]biooir.
Die kaatst moet den bal verwachten , een aanvaller
moet verwachten , dat hij ook aangevallen zal worden ; den
bal misslaan , zich vergissen ; een balletje opwerpen,
opgooien, van iets beginnen te spreken. Van hier bal'
zak, balza.kbreuk enz.
In . zoover het eenen speelbal, b. v. Laatobcl, kopal
enz. Beter e t, kan men het gevoegeljk van -het . gr. ► .
of ,raai afleiden. De TAAL- 9914 DI I. BUDRÂWN
-
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ze en , tel, abnicn van den wortel bal. bel, l' JJ, onder
anderen , dat dezelve , in zich besluit het denkbeeld van
eerre opbezwo1ie d , die eene zaak in Bene volle ronde
gedaante uitzet en als opbiaast.
BAL , o. , meerv. bals. Eene verzameling van dansers en
danseressen. Een hal geven , op eigong kosten aanrigteu.
Naar het lal gaan. .filet bal openen , den eesten
dans doen.
Wij hebben dit woord van de Italianen en Fra ch
ontleend , die hun balla en bal van het gr. f3Ca, CEI
dansen hebben. MEYER telt het onder de basterdwor.
den , en verklaart liet door huppelspel.
BALALNS , v. , meerv. balanaen. Weegschaal , evenwigt; oek
voor de berekening van ontvangst en uitgaaf : zijne ba-'•
lans opmaken. Van hier balansenrnaker. Bij KIL. ba'
-

,

,

trance , lat. biianx , fr. balcance.

BALDADIG , bijv. n. , baldadiger , balcladigst. Van het ver
onderde bal , d. i. kwaad , en dadi . . rildadig is , e .
halve , eigenlijk , boos- of kwaaddadig. Van hier baldtz-di ; heil , baldadigljk.
BALDDADIG , bijv. n. , balddadiger , balddadig at. Van het
veroud. bald , eigenlijk houd, dat is stout., en dad g.
Jialdcladig - is , derhalve, zoo veel als stout, ondernernend , roekeloos. K1LTAAN en H HuynEcop. naken dit
onderscheidt tusschen baldadig en bald dadïg.
J3A_LDEREN, (ook bulderen) o. w. , ik balderde , heb ge.balderd. Een groot geraas maken , inzonderheid van eweer of geschut : het Badderen vaan het i kanon.
BALEIN , wanneer het voor de stof zelve genomen wordt , o.;
in de beteekenis van het bewerkte uit de stof, v. ,. meerv.
baleinen , van verschillende soorten. Walvischbeer : Van
bier het ; onverbuigb. bijv. n. baleinen , van. balein ge_
maakt : een baleinen hoepelrok.
iA.LG , in. , meerv. balgen. Eigenlijk de afgestroopte huid
c

-

-

van eenig dier, zonder dat dezelve aan den buik geopend
is. Verder, hetgeen van het vel eens diers genaakt wordt,
als balg , blaasbalg , blaasbalk. Wijders , de buik , doch
met verachting : den balg vullen.
Dit woord is zeer oud. FESTUS verzekert, dat bulga,
reeds bi* de oude Galliers, eeneau lederen zak beteekende.
BALIE, v., meere ,belten. Eens scheepstobbe, eene knip,
eerre doorgezaagde ton. Ook de lening eau eend. ,nep
van
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van eens brug enz.: hij lag over de balie. Wijders
een hek , of afschutsel , inzonderheid tu:sschen de regters
en pleitbezorgers : ak ben met hem Por de balie geWe6s t. De Grieken noemden reeds eene soort van houten
vaten Zamenstell.: baliemancl.
BALJUW , (baaljuw, bail 'uw) , m. , meerv. ba juws , baljuwen. Hoofdschout , drost. Sommigen vinden den oorsprong van dit woord , in het fr. baillif. Doch natuurlijker is de afleiding van ons oude baal, beril, d. i. hoofd,
opperhoofd , waarvan dit ba jury (baaiju',w) gelijk ook het
fr. bailli , baillif, door middel van het lat. balivzcs ,
zeer ligt kan gekomen zijn. Van hier ba i#vschap , het
ambt van eenen baljuw.

W,.LK , m. , meerv. balken : beelden , di o eenen Zulk on-W
derstutten. VOND. Een balk . in een- wapen , in de muzijk, enz. Men leidt dit woord van het hebr. baleg (hij
heeft versterkt) , af, omdat de balken de vastigheid van
een gebouw maken.
BALKEN, o. W. , ik balkte , heb gebalkt. Een onaangenaam geluid maken , even als de ezels : h* balkt , ah'
een ezel.
BALLAST , m. De onderste last in een schip, welke hetzelve in evenwigt houdt, doch voor het overige geene nuttigheid heeft , bestaande gemeenlijk uit zand , of. steenen.
Van het verouderde bal , d. i. kwaad , en laat. Bij overdragt zegt men : hij is een ballaat , een onnut mensch
een nuttelooze last, voor de aarde. Van Lier
BALLASTEN
. w.., ik. ballastte, heb geballast. Met
ballast laden : een sch ip ballasten.
BALLING , m. en v. , meerv. ballingen. Zie over het gexneene geslacht van dit woord , .Jankomeling. Het is zamengetrokken van banneling. Gebannene : hij moet als
balling omzwerven. In het gebruikelijke balling 's land*
heeft eene uitlating plaats, en het wordt gesteld voor bal"_ling , d. i. banneling , of gebannen , buiten de grenzen
. des lands. Van hier ballingschap.
.BAJOORIG , bijv. n. , balooriger• , baloorigst. Eigenlijk 3,
afgemat door veel te hooien, verdoofd door eenij geraas,
zoo dat men niet meer onderscheidenlijk hooren kan : ie-~
mand baloorig maken. Van het verouderde bal, d. i.
kwaad , en gorig, van ow'. Van hier baloor ghezd.
B ALSEM , in. , meerv. (wanneer van verscheidene sovrLen
-

,
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gesproken wordt) balsems. Eigenlijk,. de vveli4ekeride
hars van den arabischen balselflboQm : balsemvan Gilectd,
van Mekka enz. Verder, alle welriekende zalf. Figuur.

lijk, alles, wat eenen aangenamen geur heeft, en zulk een
angename geur zelf: de bloemen wasemen balm uit.

Troost en opbeuring voor het gemoed , in eenen verhe
venen stijl: welk eenen balsem hebben uwe redenen in

die in haar
zielen goot den
!
llzijn enhart
gegot
balsem van rijn leer. VOND.
Dit balsem , door KILIAAN onder de basterdwoorden
geplaatst, is bij ULPIIILAS balsart , eng. balsam , balm,

fr. baume , lat. bal&amum , gr. pco'ccti , van balessan,
lialsan , zijnde de arabische naam van den waren balsemboom. Van hier balsemachtig-5, balsemboom, balaem-.
geur, balsemolie, enz.
B4LSE'IE1N , b. w. , ik balsemde, heb gebalsemd! Met

balsem, of andere welriekende bars bestrijken, of opvul-

len : een lijk balsemen. Van hier balsemirig.

BALSTURIG: bijv. n., balsturiger,, balsturig8t. Van
het oude bal, do i# kwaad, en sturig, van stureiz. We
derspannig , hardnekkig. Balsturig noodlot.
BAMBOES, o., rneerv. bamboezen. Zeker oostinclisch riet
met vele gelederen. waarvan meu v rouingen maakt. . Van
hier bainboesriet.
BAN, ni. Een, weleer zeer gebruikelijk woord van eene
uitgestrekte beteekenis , hetwelk al datgeen aanduidde, waar-.
door de vrije handelingen van den mensch bepaald worden, deze bepaling zelve, en eindelijk de daardoor be^
paalde zaak. Al deze beteekenissen , welke bij KIL. voor'..
komen, zijn genoegzaam reeds verouderd , en het woord
wordt , thans , meest gebezigd , om de uitsluiting van de
godsdienstige gemeenschap aan te duiden , welke de ban.
of kerkeban , genoemd wordt; en in den zin van geregtelijke, verwijdering van zekere plaats, of den wereldlijken
ban. Met eeuwigen , of tijdeljken ban. HOOm in
den ban doen. Regtsgebied , geregtsban : die de a'ate-.
ren van de laegh2e scheidde en stoote binnen hui
nen ban. VOND. Van hier banbliksem, figuurlijk voor
]

den kerkeban.
BAND , m., meerv. banden. Van bieden. Alles, Wat

dient, om andere dingen te binden, of te vérbinden.

4rnzbatzd, halsband, kou-gebaad enz. .Een ijzeren

Ie

BA.:K.

oz liet Wiel Para den afragen. Een breukband.
D i ban d aan eene broek. De een boek.

)e l anden , waarmede een misdadige plagt gebonden en

gepij n igd te worden. Van hier buitenra en Banden.
;a^xerljk wordt het woord band gebezigd , in de s reekbedwingen. Zo
'^ : iemand in den band houden
vvtJs
,o

ook de band der vriendschap, des /autvelgksk des vredee ënz.. Van hier ook de spreekwijs door den band, -zij zin door den band zoo y de eene is zoo als de andere ; waarvoor men . in de dagelyksche verkeering , genoegz.aani altoos „ door de bank hoort zeggen , hetwelk

echter door TUINmAN en anderen afgekeurd wordt.
Het Is een oud woord , dat in alle met de nederduitsche
verwantschapt$ talen aangetrof n wordt. Banda , ban-dellum ,, bandum .biandus , en andere , komen in he t
latiju der middeleeuw., in velerlei beteekenissen , voor. Do
-

Franschen hebben van daar , waarschijnlijk , hun bandage,
bande, bandect",# bandelette, harder, bandeneau enz.,
vui van - geene andere talen te spreken. In het perzische
is tiend een band , en banden binden ; en eene gelijke
beteekenis heeft het hebr. n22.

BNDELLEPL. Zie draagband.
B .NIERHEER , zie brander•heer.
BANDIJT , (bandiet) ond., m. , meerv. band ten. Van het
ital. bandito , hetwelk van bandire, d. i. verbánnen, afstamt. Een gebannene, en wel bijzonder zulk een , die
zich , na zijne verbanning , pop rooverij toelegt : de . heffe
dei bandijten enz. M. L. TYDW.
BADREKEL , nm. , reervv. landrekels. Van band en rekel
el , d. i. een houd. Een hond , die aan eenen band , of
een touw , vastgen gakt is. rFh ans is het , meestal , als
scl eldwoord , in gebruik , om een lui , vadzig mensch aan
te duiden : gij ligt daar als een bandrekel.
BANEN , b. w. , ik baande , heb gebaand. Effen ,. gangbaar maken : eerren weg banen , een gebaande u'eg.
F igiiurljk , hindernissen uit den weg ruimen : de Ouden

hebben ons den weg tot de wetenschappen gebaand.'
Vn.

BAL TERHEER , zie baanderheer.
BANG, b• n. en bijre. , hanger, Langst, hetwelk de gewaar` ceder sniertveroorzakende vree aandandt.-: -een
vb
ik ben
enz Als. eesi lijve.; bang arf
bang ,

BA
bang

,

en het is mij

W.
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bong ; erend barg m =en. Pi-»

guurljk , voor datgeen , . lietwelk eene smert veroorzakEIL
vrees aanbrengt ; in welke beteekenis dit woord alleenlijk
als een bijv. n. gebezigd wordt : de bange eenzaamheid.
Bang is voor bering. benaauwd , van ang, eng de.
wijl de bangheid werkelijk met eene besnging , of beklemming der borst gepaard gaat. Zie aug. Van her ook.
,

bangheid, bangigheid.

BA. JER , v.. meerv. banieren. Een veld teeleen : merg
zwaait de banier. VOND. Van ban , d. i. grensschei--

ding, bewind. Banier beteekent derhalve zoodanig iets ,
dat aanwijst , onder wiens bewind - tedere krijgstroep behoort.
BANJERHEER, f zie baanderlieer•.
BANK , v. , meerv. banken* - Eene zitplaats , gemeenlijk vazi
hout gemaakt : op de bank. Hooir. Van hier de spreek...
wijzen : men behoeft het onder geene stoelen , of banJ en , te steken # te verbergen te verhelen ; iets achter
de bank werpen verwerpen. Door de bank , zondes
onderscheid , het eene zoo wel als het andere , goed en
kwaad door elkander :. iets door de bank verkoopen. ADE .
UNG merkt aan , ' dat de oorsprong dezer uitdrukking nog
duister is. TUINMAN keurt dezelve geheel af, en neemt
daarvoor door den band. Zie band.
Bij overdragt beteekent dit woord alle verhevene plaat—
sen , die geschikt zijn , om op te zitten te liggen , of
daarop iets te verrigten. In dezen zin heeft het woord
bandook verscheidene zamenstellingen , als : broodbank,
draaibank , hoekbank f toonbank, vi3chbank enz. Eens
tafel, waarop men met d obbelsteenen , of kaarten , speelt,
yen .het daarop liggende . geld 0 waarom gespeeld wordt;
ook de. plaats , waar zulk eene tafel , of bank , gehouden
wordt , .tal. banco # fr. banque. Eene openbare gemeens
kas y welke , naar de verscheidenheid harer inrigting, ook
verscheidene namen heeft , als e beleenban , bank ar,
leening , wisselbank ; alle ook enkel bank genoemd. Van
bier bankgeld, in de wisselbank , bankhouder, -anders
bankier enz. In de scheepvaart dragen de ondiepten den
,naam van banken:
MNKAAR D nil ' mecrv. 5 a. tikei .eden. j inkrimping
bankerd. .dit woord rkomt , bij KIL : , voor, en is ,bij de.
Gelderséh
jaog 'iet .bruik, in den
van een onecht
kind#
,

,

zin
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kind. 1'1ct deze benaming wordt , waarschijnlijk, op de
plaats gedoeld , waar zulk een kind het aanwezen ontvangt;
en• bai2 wordt hier , als tegen liet echte bed overgestelcl ,
,

ge bezigd. .Bankaarnd , zegt Kir. , non in lecto geniali,

sed quovis seamno fortuilo , ca rnatre conceptras. Ook
schijnt het poolsche beckart , een hoerekind , met liet ijst.
beek , eene bank , verwant te wezen. .Bankaard is , vol-

gens WACHTER , een onecht kind , welks vader niet bekend
is.
BA]NK13REUK , v. rneerv. bankbrezzken. Het onvermogen ,omzijne schulden te betalen , en de openlijke uitbersting dezer omstandigheid. Van hier het bijv. n. en bijes.
brinkbi•eukig , tot zulk een onvermogen gebragt. Doch
voor dit alles verkiest het gebruik het van elders ontleend
bankeroet. Zie hetzelve.
BANKEN o. W. , ik bankte , heb gebankt. Eigenlijk , aan
de tafel zitten , eten en drinken , hetzelfde als ta, f elen
hoe wtlmer• tavond baneken. BREDERODE Thans is het,
in den gemeenera spreektrant gebruikelijk , voor zich ophouden , vertoeven : hij zul daar niet lang banken ; en
voor spelen, of zijn geld , door zeker dobbelspel, wagen:
;

ik heb tien dukaten nzet banken verloren.

BA,NKEROET , bankroet , bankerot, bankrot, o. meerv.
bankeroeten. Bankbreuk : een bankeroet maken ; Ziel
is een bankeroet van honderd duizend guldens. Ook

wordt het als een bijes. gebezigd in de , spreekwijzen
bankeroet zijn , gaan , spelen en$• Van hier bariker•oetier , een bankbreukige 4
Al deze woorden. zijn uit het italiaansche bancor-otlo'
ontleend , hetwelk eigenlijk eene gebrokene wisselbank be=
teekent , en , in die taal , in den boven genoemden zin

gebruikt wordt. Naar het fr. banquerout spreekt enen;
dit woord bij ons meestal bankeroet uit.
B 1NKET , o. , meerv. banketten. Van het ital. ban citeito:
Een gastmaal , eene smulpartij : onder 't korrzinglijk banket. VOND. In dezen zin begint dit woord reeds te ver-4
ouderen. Thans wordt liet gemeenlijk alleen gebruikt,
voor zeker suikergebak. Van hier met eenen basterduitgang, banketteren:: .Lneas en de tr•ojaenselie Jeught
banketteren van ossenharsten en den geuv jden afvaii

VOND.:. Hiervoor werd, weleer, het echte nederduitsche
banken, zich met eten en drinken vermaken , gebruikt.
Za-t

B ~~

N;

B A It.

ZaUlensteUingen. van ban"let z,ijn:.. bft1j~(!Jtha~kl!r.1 hal?-letdeeg ,banke~ll,ammetje,,ee~e kleine,lek~e~.(;ebrad~
harn , hanl:etWtnkel, enz,
BANKET'r.EREN', sie banbet,
BANKG.ELD ;. 0., zieh'ank~
BANKHQUDER, m•• sie bank.
BANKIER, m, , zie bank.

BANNELING " .z~,a~tling. ; " ' .

. ' '.....

,_

BAN;NEN, h.w.' Pit woord heeft In,.:~t J,Qt:N~ ~het:U1Gt.
naamw•. ban. gedee14, enjs , ten ~a~zj~n va~ ~'~neJ~e~e
beteekenissen , welke ·\bij. ·,KIJ.I., :.i:v9~~4ogIe~t~ ..i~v~~oq4~~a.
,Xhau$ is het.. alleen DOg" gebruike.Iijl.,:.h\ dell ZlD',:,an"in,
baUings_chap verzenden, q.itbannen;' i;" dep g~~.~·~p~~1~p~p~~~
t..ant.,."hij ,de kaartspelers t voor aftr<>.ey~ ,:D~~t j~ffil·e;~of?~ere .troef nemenj encindeJij~ voor va~, zi~,h, ver~l}fh~r~. :
de ,drqeflteid bannen, enz.Van bier ook banrlil}g., .
BaR..,,,(Qul. baar) hijv. n, e., hijw., barde~. baret, .Op~n ..
bloQt ,'gehe,~: .barre hez:) rots enz~;.J, DIets dan hei, r~,t~
enz, Koud; schraal, onaangenaam: bar weer: Van hier
<

•

t

bai"he.i4~

Zte baar,

: .¥all;bar ;,J>·Ifi)Pt~"ikom~;Aqrl:~t{oe(~~.A~9Q~V9(3ts.,. ~fJ!7rf"

voeter; eel)... hlaotsyoe~" ,.gaMlAA Jp\lnn~~, 09,k -, barreeaee.: brooder gel)oeJl1d~
tll\J1AKi v., meerv, barabben, VelfllegerhutJ soldatftp:v.e~"
~. blijf. Fr. baraque.•
BARBAAR, m •• meerv, barbaren., Eigenlijk ,.een bnitenlander , vreemdeling; iemand ,die .eene andere t~al,spreekt.
~1}J andere zeden en gewoonten heeft , in welke heteekeni,
dit ,v~or\d hij de Grieken en Romeinen ge~ruikeJijk~~...
'-W\e~~·':~ ..···VaJl:,~ daar alle .oude, Yqtk~r~Jl,~l~IJ~ <!QlGq,~
"e,ql.,,~~~q1 de&tijd~,~fIl~., ,~~w~n, :$Q~)~q~t"'

.

~=:\~r:~~~~
::~U~::::,~;~:=~~
OQ&",tR;.'r,bq9!d~19~:'}' .ee~ "hard ,: "t.\fd.~fIJ~~c~ ~n te

dui,Jen :i;hi}"·J;.l~/!;jfe~ilr·,r(jl,gt'f!.bq,rb(lAr""tYa~)li~~, 9q~.}Rgr.J;
borij", t v99r },'i~1ti.d:AAIli wilde. ,_Q,t;l\\e~,clla~e:.~plensc!Y!!Jn~

woond .,l~f.t~~altokn,voor.oJlw.e\endheid.,o,!BD.9dNla~JJieid,

envein d elijk.: "'9 Q.r,/~~,4;eFe.lecl'hte", on!~D&<?b~1ij ke .~~~.~
VoJ~ns,. ~T}N;~\~ h~ van. ,b~t.~hal~bp,l:~f1~;datJ)lli

ten, ,uaar.hfli~I1.~p~kj3Dt,afk$)lpS;1~g.'''vWij h~bll~nl;het

yan~'b~

l,.te

t

Qsto"rlJ".en; het gr. ,,~~~p~. ontleend,
b~~~.· .n•. ' en lbij~ ;'''' bCf,!,'haar8cliers;

BARBAAa5CQ,
~ ~!~.:~

'

.

N

lj"r--

ba«r.,ell, t ,
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ó raust. vreemd , 'uitheemseb : • eend 'kirr1ktrsch8
t fta l 1 figuurlijk , eene barbaarsche , met de - taalregelen
jdende , woordvoeging. Wild , ruw , onbeschaafd : een
barbaarsclt volk. Insgelijks hard, wreed, -onmenschelijk
een barbaarsche vader. .Hij werd zeer bar-baarsekbehancleld. HOOFT bezigde hiervoor ook barban' l j.ki.
Van hier barbaarschheid.
BARBEEL , m. , meerv. , barbeelen. Lekere riviervisch , dus
genoemd van het lat. barba , als eenen baard hebbende.
In het ital. barbo , fr. barbeau en bardon , eng.. barb en
barbel, deen. barbe , russ. barbera , hoogd. barbe.
:s.&BBIER , m., meerv. 'barbieren, barbiers. Baardschéer..
der. ° Van hier barbiersknecht , barbiers vinkel. In 4 den
gemeenen spreektrant, is het werkw. barbieren , voor cle.i

baard scheren , gebruikelijk. Dit woord is uit het middeleeuwsche latijn , ba rbtzrius , harberius , ontstaan , waar-i'an het ital. barbiere het fr. barbier , en het zweed.
bci1berare ontleend zijn. •De 'Peruanen y =gebruiken het
*oortb berber
BARD , m. , ineerv. , barden. Dus werden de zangers loer
cnide Gatten genoemd. Derzel er naam is bij griekeehe en
Iatijnsche schrigvers met ' roem gemeld. • Hunne zan gen , varen zoo veel als jaarboeken. Men vindt dien »aatn riog
ion verscheidene - woorden bij cie vans Tiflnlea , ^ wid elle
.Bardl dichter, profeet , bardas ges eh &enis en dicht-'
luinst be'teekent;. ° -Het- stam*oord ijs öngetwqfeld het,koud.
,

`

,

hetwelk niet allëen cli + ett r , brorrzrn nmaar

waaischijnlqk ' ok inb en betekend heef: Van ' hier bar-'
denlieci enT.
B R hfi ; 4 (o tilá -hok . bé-rm' been), b,'w. , ik baarde , heb
:gebacx -d. Ter `ivvrdd brengen : eenen zoon .baren.• A-'4n
^

ëne - ruimere héteékènis voor"veroorzaken * voortbrengen:

heeft ni veel verdriet gebaard. Natuur baart
F'h dichter. VOND. HOOFT heeft geveld baren 'voor
eld maken -' cktpperliezd -tiaren, voor aan den idag
{ in , -- baren en bulderen , voor razen en -` tierde.
t woord' dat zeer , oud . en met het aleer. peretrz ,
tri ,
th iran.., zweed.:baera leen. b&e ` angels baer,
leng, -g *bear, lat. Eerre , en gr tpu,v.: eenerlei i$., wordt

{ `tegenwoordig:, in geene andere , dttn` de genee de
beteekevusen gebruikt , 'schoon het*, weleer, ooir' n den
ricu van tOOnk n ofvertoanen - edraen,
ken,

ÂL

1

Seri i geluid geven, of schreeuwen
, p,plagt
te veie
lagt gebigd
et
den. -Iran hier b rtag, ook barensnood.
$ AIIG , herg)^ m,,^ , meerva- burgen. Ee n - gesneden twijn.
TEN KATE acht , i woord -. van het oude Maren ; befren"
afkomstig als iispel eie d" het nog -overige van de teel'
delft. RWACUTER.JSCJIOL1Wt het al .afstammende Van een
verouderd werkw, bargen, d1 i snoden.
$ ARGIE , zie badd
BARK . ` (barke , berke) v• , ..: meere barken. Eenti soort
van 'schuiten
Men leidt n t lesoord gevciegeljk van ons =verouderde baai
ren `berm i af als ' dien
' ende
' omo _ ' tee Ver*oerei?. - .O k is.
iet ,- bij Win , met eenen walschen basterduitgang in ge..
bruik : bargie bergie bij KIL. barai
»AR OUT o. ^ -ast
meere: sbrkhonter
. Een g ro ot
.
hdu^a
dienende tot vastigheid -van een schip , ook ber /zd t ge m
iioern4..' dan bnp- , ` een' vaartuig.
BARNI , zie bctrmte
DARM HARTIG bijva n. en li j v bcwxr hart er brzr
h tig t. ..Medelijdend jegens eersen ellendiger : h •
barmhartig=inensch. Ihrmh ri ghe verdienend, doch a1
-

-

,,

,-

-

,

-

:

-

,

,

M

leenlijk , in eenti vertrouwelijke verkeerin s ,ëu` a 'eoh ets
de:
is een bctrmhartige 'otter; hj ziet e,' bdrnt

^

hartig uit.
Barnmhart g is e geniy - s niets anders , dan eenee eerlijke-OverzèLting van het latijnsche fni ericors. j De nedèrd' t-.
sche taal was , . gelijk- alle andere in hare kirfdselihefd , zeer
arm= ten aanzien van woorden welke zeilel jt e onderwerpen
aanduiden. De eerste " christenleeraars zochten zich c r-.
om giet' letterlijke overzettingen der
`g uitdr'ukkin—
. slatrjnsche
t 1?+ . . Het . woord . b c rmhartz y , s -een der Ynenigvtildige voorbee1 i .hhrwin. S Jewicjl í
k ent z o maakten z9 van m i8ererl ár"n: De 1ter.:c .
AIem%Mel 4 plaatsten. $voor dit
g
m orz ee
hetwelk nadert nd met ': de
. ai , tl zárnenve
l d
oo i
Za
,^
bearmer • lnzr~i e rbarmen)
men) en ddá nz Fbcz h 'tz
ontstond. Vtu Á hier bar-mhar`ti heil , brtr k ari1, l ► -.
ALRNE 'E. , V. , meery.: b ar,ten. Ook berm biarm. E err
hoop ophoopaeLY= Bt rm hooi, voor eentin hoop hooi, i s
'bij de` geldersehen nog. iii gebillc. HOoí T bezigt het ' roo
eenen aardhoop: -enen aaide ''oetarzgels op de há -mte.
bennen b en o'. w,` ¢ ;b r, de,-heli gebc xr1.
,
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ej,clfde als branden. In cent iigatii1ijke beteékenis i b' v.
van gevaren gesproken , wordt meestal barnep gebezigd : in 't barnep van 'tt gevaar. Zie branden.
II R.NIN{ , (berning) v. , meerv. barningen. Hetzelfde a1 s
branding , welk laatste meest in gebruik is , uitgezonderd
in sommige overdragtelijke beteekenissen : zie die barre ning eens woeden. VOND.
BARNNETEL, (bernnetel) zie brandnetel.
J3ARNSTEEN, bei ^nsteen ), in,. ,, meerv. barnsteenen , wan.neer van verschillende soorten gesproken wordt. Van barnen dus genoemd , als ligt vlam • vattende. Zie amber.
Van hier het onverbuigb. bijv. nn. barnsteenen , van ; barn-.
sreen gemaakt : een rotting met eenera barnsteenen
knop. Barnsteenkracht.

]BAROMETER . ni. , meerv. barometers. Ond. woord , in
algemeen . gebruik , , voor luchtweger ; weerglas.
BARON , m. , meerv. baronnen. Vrijheer , baanderheer,
zekere titel. Vaii hier barones , barong.
$ARREVOETER ; barrevoets. Zie bar.
BARSCH ,r bi}v, n. en bigw. , • barschei , barschst. Vernietel , trotsch , stuursch. Van hier barschiheid.
1,.RSIE , zie bark.
berst, borst. • Zie berst.
ARST,
1l.
BARSTEN , zie bersten.
B S► , m. , ..meerv o basen. De laagste toert ui dé . mnzijk ,
de grozidste n : desa - bas ; ang n E,u speeltuig , .waarop
de bas gespeeld wordt : ik. heb., ener? fraagen. ;.bas ge
kocht. In . i é deze beteekenissen is dit 'woord van het
ital. basso ontleend. Ook draagt zeker geschud _ - den; naam
van bas , en- schijnt,. zegt WIi SCHDOT N zijnen naaria te
hebben van het bassen der honden. Van hier bassnaar,
basspeler , basstem ; draaibas , enz.
-

F

,

BASSEN i zie baffen.

BA1E. me ir meel v. basten. Ine- huid , de schors , schel , o f
; van booroen, planten en gewassen ; bast wan
.tipomen , erwten , enz . ; uit den dannen bast. VOND.
Van hier bastachtig , hetgeen naar zekeren bast zweemt.
Zoo ook bastig , d. i* dik van bast. In dep gemeenen.

ree raat wordt het voor den buik en het- geheele lig:e aam. genomen : hq vult zynen bast met g,braad;;

lig vse1 met, zgnen bast tegen de deur aan. .Bast
komt bij Hooi r en anderen voor • in .de beteekenis van

strop :

B41, li A T , 1
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strop : tegens kling en kogel . waren zij , niet tegens
den bast opgewassen IIOOFT. Van - hier ook de scheideiaam htzngbast', galgebrok.
BASTAARD , bastercl , m. , meerv. bastaarden. Een onecht kind ; eennatuurlijk kind , welks vader echter bekend is. Figuurlijk wordt het genomen voor alles , wat
van zijnen gewonen, aard afwijkt , inzonderheid , wanneer
het slechter dan gewoonlijk uitvalt : bastaardwindhond,
bastaardut jn enz. Iemand bastaard maken , onterven. Van hier ook bastaardinaking , onterving bastaardij , de staat van buiten het huwelijk geteeld zijn ;
ook voor plompheid en onbeschaafdheid Ivan taal. Bas~

taardsuiker , bastaarclivoopcl.
Bastaard , (fr. bastard , ital. bastardo , middeleeuwsch
lat. bastardus) is geen oorspronkelijk nederduitsch woord ,r
maar van de Franschen , of Italianen , tot ons gekomen. De
eerste helft van dit woord is ontwijfelbaar het fr. bas ,,
la ng , nederig , hetwelk ook bast genoemd werd. In fran.
sche oorkonden van 1377 en i38 leest men lastart , file
de bas , en file de bast. De laatste helft is de uitgang
aard , of erd.

13A STAARDIJ , zie •bastaard,
I; kSTFRD , zie bastaard.
BATAAF, m. , meerv. bataven.

Ook batavier.

Van hier

bataafsch.
Van batauwe , nu betuwe , waarvan de Romeinen batavia - gemaakt hebben ; en hieruit is ons bataaf natuurlijk ontstaan. Zie betere.
BATAVIER , zie bataaf.
BATEN , o. W. , baatte , heeft gebaat. Dit werkes. , het-

en dit van het oude bat , bet , d. i. beafkomstig
is
, en helpen , voo,rdeelig zijn beteekent ,
ter.
heeft, den derden naamval bij zich : het zal } u niet baten;
het heeft .1en.. -. eerf ngen weinig gebaat. Hoo be
zigt iemand, het . leven baten , voor doen behouden.
BATSCH , b. n. en bijw. , hetwelk reeds begint te verouderen , beteekenende , bij KIL. loos , bi) -CAMPH; Stout,
trots_ch : steekt , o! steekt den grootschen kop niet
zoo batsch ten hemel op,
BAZIN , v., meere. bazinnen. Het vrouw "ke naamw. van
baas.
B &ZUIN , v. , -meerv. bazuinen.. Zeker blaasspeeltu , ,eet i
zins
N33
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zins gelijk aan eene trompet , uitgezonderd dat het langer
is , en door beweegbare deden , welke , onder het blazen,
op en reder geschoven worden , de hoogte en laagte der
^oonen maakt : de bazuin steken ; met de heldere. ba;u in• VOND. Van hier bazuLnbiaze,' , bazuingeschal.
In het lat. is het buccina , waarvan het, waarschijnlijk,
onder eenige veranderingen , tot ons overgekomen is , dewijl wij toch onze meeste speeltuigen , en dus ook derzelver benamingen , van anderen gekregen hebben.
MZUINEN , o. en b. w. , ik bazuinde , heb gebazuind.
Met de bazuin blazen. Onzijd. , moreen zullen wij batuinen, Bedrijv. , doch in éenen figuurlijker zin, voor
roet luide sten bekend maken : iemcjnds heldendaden bazuinen ; in welk geval , doorgaans, uitbazuinen gebezigd
wordt.
BE , een der onscheidbare voorzetselen , dat buiten zamenstelling niet in gebruik is , en de werkwoorden , bid welke
het gevoegd 'Wordt , nimmer verlaat; terwijl die werkwoorden het gewone • ge , in den verledenen tijd , niet aannemen , als beminnen , bemind , beetr jken , bestreken enz. HOOFT heeft dit voorzetsel voor zeer vele woorden gevoegd en daarmede zanmengesteld ; welke zamenstellingen niet meer in gebruik zijn , als: beaangenainen,
beadjeuwerl , beborsttceeren , bedeunen , bedolen , bedringen , be fluiten , begangen , behaavenen , behecl-ten , békopmannen , bemo eten , bemijmeren , be..
schelden , bespoor•en , kiestillen, betrio nfe.eren , hevoorhoofden , bevrouwen , `bewaai-dighen , bewachten , bewroe hen , bezwier=en , enz.
De onzijdige werkwoorden nemen ,` wanneer het voorzetsel be voor dezelve geplaatst wordt, eene werkende
beteekenis aan , als lagchen iemand belctgchen, slapen ,
beslapen , enz.
Door middel van dit voorzetsel , worden , somwijlen ,
werkwoorden van naamwoorden gevormd. Van zelfsi.
naamwoorden , b. v. ' bloem , dijk , enz. bebloemen , be-.
dgken enz # Iíasgelyks van bijv. `naamwoorden , als : groot
9ochtz ., vr•j enz. , begrooten , bevochtigen, bevrjen.
Wijders dient het voorzetsel 'be , bij een werkwoord gepládtst, om eene krachtige stijving wan de bewerking aan
te duiden ', en zegt zoo veel als ten volle, of van alle zije , ls * bedenken, belooper , een stuk pn er...be-.
achsr
-

ac1irj*en ; eenen a, kers. he: aalen; tr et o b^stroai
jen enz.
Dit be maakt oa£ , even als de voorzetsel ge , oii ` en
.ver , achter het zakelijke dèel van een werkvoord geplaatst p
M

met weglating van den staart, dat 'worteldeel tot een zelfst.
naamw. van het onzijdige geslacht , van gelijke waarde.
als de onbepaalde wijs' van het werkes. ,; b.. ve ;. beloop.

bereik enz.
..
Eindelijk moet nog aangemerkt worden , dat dit voorzetsel somtijds de e verliest , en tot eene lettergreep o
met, het zakelijke deel des woords zamenvloeit ,' als blijk;
uit bang , bar inhartig , biecht , bleven enz.

Ib• w. , ik beaard le , heb beaard.. Met aarde
_.. bedekken ; begraven.
BEADEMEN , beasemen ,, b. w. , ik beademde , heb be ademti. Zi nen adem over jets laten gaan, met zijnen adem
bezwalken. C.t ipH. gebruikt liet overdra ,t. , voor vergezellen : dat Item uwe gunst beadem.. Van hier beade-'
ming , beaseming. Zie adem.
BEAMEN , b. w. , ik beaamde , heb beaamd., Toestem-'
men , hetzelfde zeggen : la j hee, t aZles beaamd. Hoo '^_
bezigt beazelen.
BE &MBTE , m. , meerv. beambten. Iemand , die een ambt
heeft , ambtenaar. Dit woord is eigenlijk het verled. deelwoord Van het werkw. beambten , (iemand een ambt geven) hetwelk niet in gebruik is , waarvan, echter, beambte schrijver, ook beamhtschryver , voor regtschrijver , of
notar is. Het deeles. wordt hier als een zellst. naamw. ge-'
bbezigd , even als in verscheidene andere woorden , b. v.
geleerde enz. , plaats heeft.
BEANGST , bijv. 'n. en bijes. , zijnde liet vei led. deelw. van
het niet gebruikelijke werkw. beangsten. Bevreesd , he-

BEAARDEN ,

naauwd. Van bier beangstheid, ook
angstiging.

B

beangstigen , e-

, b. w. , ik beantwoordde, heb beantivoord, A. twoord op iets geven : eene vraag , eenen
'brief ` beantwoorden. Voldoen : de uitkomst heeft aan
beantmijne verwachting niet l eantwoord. V
waarop
men
kan
antwoorwoordirz m ; beantwoorde)/k ,
den , en beani oordeljkheid.
fi

ik bearbezdde, heb bear•bezd Aax ..
iets
X
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iets arbeiden , door arbeid volkomen trachten tè maken
enen akker , -- een wijsgeerig onderwerp bearbeiden. Van hier bearbeiding.

BE^^SCHT, verled. deelw. van het niet gebrnjke1Jje vwerkwf
beasschen. Met asch bemorst.

3E A S EM'M EN , zie beademen.
BEBINDEN , b. v. , • ik bebond , heb bebonden. Met een
bindsel bedekken : zijn aensicht was oec bebonden mit
enen doeck. LFVEIv J. C.
BEBLOED, zie bebloeden.
BEBLOEDEN', b. w. , ik bebloedde , heb bebloed. Met
bloed bevochtigen , bevlekken. Het verl. ' deelw. ` bebloed
is het meest in gebruik : hij was geheel bebloed.
BEBOETEN, b. w. , ik beboette , heb beboet. Eene geldboete opleggen: hij is daarover beboet.
BEBOLWERKEíN , b. w., ik bebolwerkte, heli bebolwerkt.
Met bolwerken versterken: eerre stad bebolwerken. Overdragt. , en in der gemeenen spreektrant : ik zal dat wel
bebolwerken , doei , -uitvoeren , klaar maken. Van hier
bebolwerk n &«

)BEBOUWEN, b. w. , ik bebouwde , heb bebouwd. Met
gebouwen bezetten , aanvullen : eene ledige plaats bebouwen. Van hier bebouwing.
BED , (bedde), o. , rneerv. bedden. Doodbed , veldbed,
ziekbed , enz. liet bed maken ; te bed , naar bed
gaan ; te bed liggen; , een kind te bed leggen. Oni
-

-

de gelijkheid met een bed , waarop men slaapt , ' worden
de afgeperkte plaatsen in de tuinen , geschikt voor planten:
en gewassén , ook bedden • genoemd. Ook draagt de' echt,
bij overdragt , somwijlen , den naam van bed : kinderen
,

van het 'eerste , tweede bed.

Dit woord heeft verscheidene zamenstellingen. als : beddedeken, beddegoed, beddejak , beddekleed, beddewast , beddelaken , beddenkooper , beddenkoopster,
beddenmaker , beddenmaakster , beddenwinkel , beddepnn, beddeplank, beddesprei, beddestok, beddeta-.

fel, beddet**k , bedde,zak , bedgordijn, bedlegerzg,
bedspbnde' , bedstede , bedstroo , enz.
Waarschijnlijk is ons bed van beed , zijnde de tinval-r
maakt verleden tijd van het verouderde byden , nti beiden,
. i yertÖeven afkomstig; beteekenende bed daii: =Z O
veel
-

20t
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,veel als eene plaats, waarop men rust en : vertoeft. Door
middel van het werkw. beiden, is bed' met het ehald, en
drab.
en j'^4^ overnc&chten , en het heb. 112 9 oHing, of oord , en r'
huis, verwant.
Van dit bied is het bijna reeds verouderde werkw, bedden
gevormd , in de beteekenis van het. bed maken, opschudden , en in orde leggen : de dienstmaa d mJet nog bedden. Ook -voor te bedde leggen : bedslede ik mij in de
hel BYBELVERT . Is 't ook liefd' , dat men 't kind
g

-

.

beddet in de doornen? COORNHERT.
PEDAAGD , bijv . n. , bedaagder , bedaagdst , zijnde hes
verIed. deelw. yan het verlorene werkw. bedes, en, voor
oud worden. Oud , in jaren gevorderd , doch alleenlijk
van- den ouderdom eens menschen gesproken : een bedacrgd man , eerre bedaagde ,naad. Abraham nu
ënde Sara waren oudt ende welbedaagt. BYBELV.
Van bier bedaagdheid.
BEDAARD, zie bedaren.*
BEDACHT , - zie bedenken.
BEDACHTZAAM, bijv. n., bedachtzamer , bedachtzaamst.
Met overleg handelende , voorzigtig. Van hier bedacht-.
caamfteiCd.

BEDAMMEN , b. w. , ik bedamde ,. heb bedamd. Me;
Benen dam. omzetten , of afzetten, Van hier bedam-

mia Z.

BEDAMPEN , b. w. , ik beclampte, heb bedampt. Damp
over iets verspreiden , bezwalken. 'Van hier bedamping.

BEDANKEN , b. w. , ik bedankte, heb bedankt. Dankzeggen : ik bedankte hem voor zijne gedane diensten.
. ieleefdeli}k afslaan * hij bood mij zijne modewerking aan
maar ik bedes*kte hem. Ook in de beteekenis van . af danken , ' ; den diens, ontslaan.: hij heeft. drie vert zone
dienstboden bedankt. Van hier bedankirtg,
BEDAREN, o. en b. W. , ik bedaarde ben en heb bedaard. Onz. ,,, stil worden , tot zich zelven komen : eindslijk begon hij te. bedaren ,• -- het. weder ij bedaard.
Let verled. d.eelw. - bedaard,, als een bijv. naannw. gebezigd , ' heeft doorgaans de beteekenis van eens stille levenswijs en zachte gemoedsgesteldheid: lijf is een bedaardt

;

man, een bedaard jongeling. . 1` n kan, bi zulke
n^..
NS

2O
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aan tijgingen, nc au1wet^ks.bedaard 6l hen.. edrijv..,

^►tillën , dOen ' bedaren : naets kan liun angst, betij wz.
N. `TERSTEEG . (H^) bedaart haar toorn. HooGVL •
Vau hier bedactrdel jk ; bedaardheid , voor eene stille,
Z achte gemoedsgesteldheid.
BEDAUWEN, b. w. , ik bedauwde , lieb bedauwd. Met
dauw bevochtigen , in welke beteekenis het ven. deelesf
bedauwd meest in gebruik is : bedauupde velden; het
land is nat bedauwd. Figuurlijk, inzonderheid bij de..
Dichters : met zegen bedauwen.
BEDDIN G , v. , meerv. beddingen. Eene zoldering, waarop het geschut staat.
BEDE , v. , meerv. beden. Het bidden ; verzoek , begeerte ,.
ook de woorden , waarmede het verlangen voorgedragen
wordt : het is op zijne bede geschied. Theseus spilt
de leste bede. VOND. Van hier bededag , biddag , bedestond , biduur.
]BEDEELEN # b. w. , ik bedeelde', heb bedeeld. Ten deel
laten worden : ik heb hem van het mine rijkelijk bedeeld. In eene ruimere beteekenis zegt men bedeeld
worden , voor uit de armenkas onderhouden worden. Van
hier bedeelaar , bedeeler s bedeeling , doch doorgaans
alleen in de laatste beteekenis , b. v. iemands bedeeling
vermeerderen , inhouden enz.
BEDEESD , bijv.. n. en bijw. , bedeesder. ,- bedeesdst. Ver$chi•ikt , ontsteld :. een bedeesd mensela. Als bijes. hij
zag er bedeésd uit ; bedeesd maken. Van bier be
deesdlieid.
BEDE [-IUIS , o. , rneerv. bedehui: en. leder ter godsdienstoefening afgezonderd gebouw. In dezen zin komt het woord
-

betalius reeds bij OTTFRIED voor.
BEDEKKEN , b. w. , ik bedekte , heb bedekt. Geheel dekken: he t aangezigt bedekken ; de s leeuw bedekt de
aarde. De dalen zin bedekt met koorn. BYIELV. Verbergen , aan het aangezigt onttrekken •s de bedekte veg,
in den vestingbouw. Zijne overige goede eigenschap
pen bedekken dezen nhis$lag. Van hier bedekking , óedeksel ,- bedektelijk.
BEDELAAR, m,, meerv. bedelaars, bedelaren. Van be
delen. Iemand, die om eeneaalmoes bidt, of vraagt. In

een zeer arm mensen: ïe cnr
tot eenets bedelaar maken, var, al bet zijne betooven

een e ruimere , beteekenis,

F 1? oeto

een bevelaar Worden, al het zijne ?erliez n Van hier
bedelaarster , bedelares.

Reeds bij

komt het woord bidalar voor.
beial®r, bij NOTKER beielar, in het
TUINMAN merkt aan , dat ons woord b e-

ULPHILAS

Bij OTTFRIED is het

zweed . bedhave
delaar, bij de Ouden , in het gemeen, voor eenen bidder
genomen werd.
.

B EDELARIJ

, V. ; meerv. bedelczrgen. Eigenlijk het bede--

len , de levenswijs der bedelaren , zonder meerv. : zich aard
de bedelarjj overgeven. Onbeschaamd en lastig vragen
en bidden : - ik ben uwe bedelar jen moede.
BEDELAE.M , bijv. n. en bijw. , zonder trappen van ver-' b Zeer arm zoo dat men moet bedelen.
roDitn^.
BE DELBRLEF , M . , meerv. bedelbrieven. Een schriftelijk
verlof om te bedelen. Ook een brief z. waarin men oen
iets bidt

BEDELBR@OIO , o. Het brood , of voedsel , dat men zich
door bedelen verschaft : bedelbrood eten.
BEDELEN? h . en o. `verkw. , zijnde het voortdurende werkwoord van bidden , oul. beden : ik bedelde , heb gebedelc . Dikwerf en bij herhaling bidden , verzoeken : om
een ambt bedelen. Om eene gift veegen , tot levensonder boad : aalmoezen bedelen ; gaan bedelen. Van hier
bedelaclatig , op de wijze der 'bedelaren ; bedelorde.
BEDEL[ tONNIK, m. , meerv. bedelmonniken. Eerj monnik , die tot eene der bedelorden behoort.
BEDELOFTE , v. , meerv. bedeloften. Een door HOOFT,
VONDEL, en ' anderen gebezigd , doch naderhand geheel ja
onbruik geraakt woord ,waarvoor wij thans gelofte zeggen.
BEDELVEN , b. w. , ik bedolf, heb bedolveri. Met aarde
bedekken , begraven. Het verleden deelw. bedolven is
meest in gebruik , en wcl overdragt.: in eenen diepen
slaap bedolven liggen; de wereld ligt bedolven in onwetendhed.
BEDELZAK , m. , rneerv. bedelzakken. Een zak , waarin
de bedelaars het gebedelde met zich voeren. Overdragt.
de uiterste armoede : iemand aan den bedelrak helpen
tot den bedelzak gebragt zijn.
BEDENKELIJK, bijv. n. en bijw.: bedenkel jker , beden..
keli kst. Wat bedacht, of uitgedacht kan worden: ik
heb alle bedenkelijke middelen daartoe aangewend.,
Wat bedenken . nadenken, of ovvrle vordert : dat ijs eenti
be.-.
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Ledenkeljke zaak. Insgelijks , verdacht , gevaarlijk : die
onderneming komt iq bedenkel jk voor. Van hier bedenkeljklieid.
BEDENKEN , b. w. , onregelm. , ik bedacht , heb bedacht.
Over iets nadenken : ik heb die zaak ernstigejk bedacht. Zich te binnen brengen , uitdenken: lij bedacht
een heilzaam middel. Met voorzorg aan iets denken:
op, de rust zijns levens bedacht zin. Deze zorg dade.
lijk bewijzen : hij zal nzij in zijnen uitersten wil (testament) nog wel bedenken. Ook als een wederkeerig werkw. ;
bij zich nadenken : ik bedenk mij nog, of ik liet doen
wil. Zijn besluit veranderen : ik heb mij weder bedacht. Zich beraden : bedenk u ,vel, eer gij de zaak
'onderneemt. Van hier bedenker , bedenkster.
BEDENKEN , o: eigenlijk de onbepaalde wijs van het boven staande `v. , zonder nneerv.: iets in zijn bedenken
nemen. Buiten bedenken , zonder twijfel. Bedenken
/lebben , achterdocht hebben : bedenken hebben op de
garnisoenen. D. DE GROOT.
BEDENKING , v. , meerv. bedenkingen. Beraad , overleg:
ik zal die zaak in bedenking nemen. Aanmerking
ik zal u mijne bedenkingen op die verhandeling mededeelen.
BEDENKTIJD , m., wanneer zekere bepaalde tijden moeten
uitgedrukt worden , meerv, bedenkt jden.., De n iodige tijd
om eene zaak te bedenken , te overleggen : iemand, eenige dagen bedenktijd geven. .. .
3EDERF , o. Van bederven. Ondergang , ongeluk : hik
loopt in zijn bederf Bederving: liet bederf der. zeden. VOND. Verlies van zijne natuur en warde , verrotting : er is reeds bederf aan het vleesdi; die goederen zijn aan geen bedei'f onderlhevig. Van hier bedeifel jk , bedei fel jklteid.
BEDERVEN , b. en o. w. , ik bedorf,, heb bedorven.
Bedr. , beschadigen, onbruikbaar maken : hij heeft mijne
pen bedorven. Verleiden : Zij bederven malkander.
Onz., niet het hulpw. zijn , beschadigd , onbruikbaar worden : liet vleesch bedei ft ligtel jk• , in den zomer.
Van hier bederver, bederving.
BEDEVAART , v. , meerv. bedevaarten. Van het orde
-'ctren , goth. en angels. fiaran , d. i. gaan, reizen. Eene

reis naar cene afgelegene plaats, ons alda r t# bidden op
uwe
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uwe ` bedevaart. Van hier bedevaartganger.
BEDGENOOT , m en: v, , meerv. bedg enooten. Een man,
die hetzelfde bed met. de vrouw , of eerre vrouw , die hetzelfde bed met den man geniet.
BE DIEDEN , b w. • Van het oude. dieden , d. i, té 1 enen
geven : ik bediedde , heb bedied. . $steekenen f wat bediet dat^ ssel#ckgetoet ? VOND . Van hier bediedsel i
beteekenis : decv =1 'dat bediedsel niet. wissel fik te be-vroedem is... HOOI T. Ook is bedied , voor bedeidenis ,
beteekenis , in gebruik geweest. EL D], GROOT lYezigt het
in den zin van oride -igtiing :- -doos Gabriels bedied.
BEDIENDE , m. .; meere. -- bedienden. Ierriand ,; die 'anderen dient ; zoo wel ten aanzien van het deer ...van hnisselijke , -diensten. :. -vele bedienden Hebben , in welke beteekems ook het vrouwelijke bed_ derde , voor eene dienst
t ia gd, gebruikt wordt als _brr opzigt :tot iemand, die
eenig snibt eenige bediening heeft :: eert postbediende enz.
Bediende, afgeleid van het verledene deelwoord bediend,—
pan h11,1 iet e 3 4 x,Is ' ei en yk iemand ,, . die van anderen bediend ' wordt, pf; i =; doeb.„ daar . de verledene deelwoorden
zoo wel eene bedrijvende , als lijdende beteekenis hebben,
zoo words zij -als bij oegelgke.t-naamwóorde .(en d rhalve. ook ; de _daaruit. gèvormde zelfsL. naamwoorden) som~
v`ijlen,- in eenen bedrijvenden zin gebezigd.
BEDIENEN b. w, ik . bediende , heb bediend, Eigenlijk
dienst doen , ten dienst. staan : iemand aart de tafel bedienen. Waarnemen , betdeeden : eert ambt -bedienen.
Zich van iets bedienen , gebruik van iets maken. Om
Lrent , zekere : voorwerper* het noodige verrigten a doch
sleelns in ' eenige gevdlti b v : de kanonnen werden
wel '1edend.. -Van . bier . bedienaar : eens bed snaar . -des
goddel/ken woords .; bediening.
BE E (o*l t , b d ►de) ook .1 edggerz xe dij i.: S*
vaii . d. ►en. ..(GULS . rwo rdetz) toenemen ; . zich'ti uitzetten ik
hed de heb be qd. , ok vru it doen :.. on}re tvaardiig
goed bedijt n' et, Hir daktel eid ' bedli , bij 's armen bloe'c en; tra/en. VOND`.
*

;

-

-

;

BEDIJKE Y,. b, : w:t , ik bedijkte ,. heb bed kt Met ecnen
dijk omzetten . een meer -bedijken ; , b, dgkte ' landen.
Van hier bedaking..
BE[)ILAIJ, zie albedil,
becj lde heb bedild, van hete-o BEDLEIEN, bs w,,
-

,

0u_
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ouderde dil&• &schikken , besturen x wik allee z'
*.huis bedillen. Berispen : al wat ik zeg wordt door tb
b e dild. Van hier bedLller, bedilster bedilling.
BEDING o. meers*. bedingen. Voorwaarde , 'verdrag
met dit beding. VOND. 1.1 et beding -nakorren: inde,
beding, dat enz.
BEDINGEN , b. w. , ik bedong heb bedongen. - Bij ver-.
drag bespreken : ik heb dat huis voor mi bedongen.
Een verdrag wegens den prils' eener zaak 'naken : iets
naaucur bedingen. Zie dingen.
BEDISSELEN b. w. , ik bedisselde heb bediáseld Ei =
genlijk met den dissel (zeker blokmakers =- kuipers of
timmermaas gereedschap) bewerken : onbedisseld Bout.
J. OUDAAN. Overdragt. bereiden, bij voorraad gereed maken : eene zaak bedisselen ij ik zal dat wel bedisselen.
.BEDLEGERIG f , bijv. n, en bigw. Zoo ziek of zwak dat
men te bed moet liggen. Van bier becdlegei igheid
BEDODDEN o zie bedotten,.
I3EDOEN , wederk. w. , onregelm. , ik bedeed m j heb
bedaan. In den gemeenen spreektrant : zich bedoen.,
-

-

bevuilen.

BEDOMPT , 2 verleden deeI^v. van het verouèerde bedam~
pen , met damp , of uitwaseming vervullen. Bedo'hpter,
bedomptst. Met, damp; of uitwaseming vervuld eerre
bedompte kamer. , trok wordt het " oen de, dooi damp ,
of uitwaseming-, veroorzaakte bekinmering 'voor het }gezigt,
in den zin van duister gebezigd:: Van . hier bedvm theid
BEDONDEREN . b. w. , ik bedonderde keb bedonded.
Eigenlijk , door den donder en.; .doch .dit ,woord is alleen gebruikelijk - -in den -r zin van ` door verbazing: verstorït
men en verbijsteren £k laat m#* niet ligt bedonderen;
-

hij stond bedonderd.

J EDO TEN, (bij KIL. en HOOFT bedodden) b. w. van het l'
ierouderde dotten : ik bedottede , heb bedot. Bedrie~
g misleiden : ik zal u niet bedotten. HOOFT gebruikt
et.'déelw., bedod j van - bedodden , in den zin van be-dremmeld : lig , alhoewel van veele bedenkingen tef..
ffet. bedodt. Van hier bedotter; bedotster, bedotling.
BEOGEN, vert; deelw. z hetzelfde als gedompeld , zie

dompelen.
BEDRA.AIJEN , b. w., ik bedraaide heb bedraid. ii kkâia r
+e laat t el werek sorgh ons' .M
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nen' _niet beJraaij. F. v.. DORP. In - of met iets bedraaid zijn , of zitten , in verlegenheid zin. Van hier
bedrezczidheicl
BEDRAG , 0. Van, het ± vI end bedragen , doch tegenwoordig , alleen' ii - de 'beteekenis van hét beloop , eener
som : het bedr ag' eener rekening; het = bedrag zijner
inkomsten is niet groot.
BEDRAGEN o°. w. ik , bedroeg , heb bedragen. Fen
zekerè . som uitmakeïu , beloopen : de gansche som , bedraagt honderd guldens.

.. Oul wed dit "woord :ook als . bedrijvend . gebezigd , -voor
beschuldigen ; in welke beteekenis het nog bij HOOFT en
SEWEL voorkomt.

BEI NEIG EN b. w. , ik. bedreigde , heb, :be reigc . •ienicL
dreigen : ik heb hem met eene zware straf- bedeei d,
:In eligks. figunrhjk : waarmede rilt gij .den - torn of....
wenden , die ons bedreigt ? Van hier bedreiging. Zie
deig6fl.

B DRE IV'iELD', vrl. deelw. van - bedremmëlen.
BEDR EMMELE11 : , : b:.:, w.* , . van d remmelen ; prangen ; ik
edremmelde., .-;heb 'bedremmeld. - Vrees bedremmelt

geest. - HOOFT. H —stond ,geheei remineld
verlegen. - Van bier bedremmelang.
.Bedremmelen is hetzelfde xnet bediomn elen^ -een -dregt -.
melen is een voortdurend werkw. vans drom e ., drin.'
gen , persen , benaauw en.
BEIBEVE.N , verl. ,deeles. van bedrijven. Ook als en `Bi v.
D. , bedrevener bedrevenst ; overdragt. ,.-, als :dikwerf .á
dreven' hebbend en daardoor geleerd zijnde erin
uwen

'

een bedreven koopman; zekere zaak -'bed vèn.
V hi.r' 'bcdreaenhead.
4

BEDRIEGEN , b. w - van het oude d lege a , dé '"Yale
ons- tegenwoordige ;bedriegen :. ik - bedgoog, • b b d ^_
gei.'- ` s Misleiden ,^ ,teleurstellen t iemand &di• ..gen.4 In
hetl die ijkscha ,neven wordt zich' bedriegen ook Ï voor
dwalen , 1»istastff genomen ? wanneer gij-}dit waandet s
or dt; gq ti`: ec riegen. Van hier bedneger, bedrier-

,

ster , bedriegers , bedriegeijk1

werkw. `bedij .
BEDRIJF , o. , rnv. bedre, a Van ,
g : de bedre ven
ven. Werk ,, werkzaamheic# , dae d. , hèdelin
der menschen. Beroep, hantering hy had eert eerpk ,
De hoofdverdeeing
v no* ween
nect / 4 - e
-

va n
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van eén* toorieelspél : het eerste 'en tweede bedij jaa
BEOBIJF•AAL, zie albedrgf .
BEDRIJ T E N , b. w. , van dr•ij ten , d. i. kakken :. ik bedreet, heb bedreten. Bekakken : het kind 'heeft zich_
bedreten. Bij overjlragt , in (len gemeenera spreektrant ,
voor bedriegen : ILq vitde mij bedr jten ,; maar enz.
Van hier bedrjter , bedrtsier.
BEDRIJVEN, b. - w.., 'ik bedreef , heb bedreven. ' Doen,
verrigten : wie heeft dat bedreven ? Vreugd bedrgj e z ,
datgeen doen , waardoor men uiterlijk zijne vreugd toont.
Van hier bedrijver , " bedti fster , hedr ving. Zie : bedreven.
BIDRIL kL , m. , hetzelfde als bedt• jfal.
Big-DIESILLEN, ,b. w. , ik bedrilde, .heb hec rild
Doen.
drennn.:
l i, t oiz,'ira kar of koets:` de sircten te .beçlrilhln J. D.
,

=

1)F1 J R.

In ten ' gemeenen spreektrant, wordt bedrillen ook voor
besturen , zich bemoeijen genomen : ' ik zal dat zwel he-»
drilie: n Van hier bedriller , bedrilster, bedrilling.
BEDRINKEN, b. w., ik bedronk, heb br-dronken. Drou.
.ken. maken : iemand, .--•- zich bedrinken.
-

a;

BEDROEFD, bijv n. en bijes. , zijnde eigenlijke', bet, ver1d.
deel'w. - Ivan bedroeven ;. bedroefder , l e to j ^i t.. Draef]leid gewaar wordende : e ctrefd zi- c rder . E n
bedroefd gemoed. Droefheid itawhtideiiJ e za .er
zeer; . bedroefd uit. Op dtocîhei4-I gegz:
d
JJ
<iO,C ; e .. , In den gemeentin 3prcehaut f:.-, wordt . bet ook
'QQr ^slech-L, gebrekkelijk , . e -t e a eebedroefde re
uqe i r
..,Namier bedroefi h «41..
BEDHOEVEN, b. w., ik bedro(fcZë-, heb bedroFfd. Droevig maken : , cie tifding heeft mij Zee • •bedroefd x z ir
bedroeven.. Out werd . dit . woord .:ook ` ` in dein ;., .zin., van
betreuren .gebezigd : Joab- vert ge io, tftrapt ,r dat die
.,CO?nine sijnen Boen beweende en bedi'oFfde.' BIEB.; 1477
En, bij SPj};0. 'komt het voor , in: de. 1^eteekenis vink d,roefd worden : geert mensen zou v01n. gebrek b r even. Van hier bedroeving,
, .. (oul ook droom ) , o F. ene bedt ege1i
Ijanc : in s, t
een
rzsc1 vol list:, eri bedrog. Zondear l edr á •... en
heiligliedrog ., wanneer men, piet ,zomgenoen morde otde
g, x n , erg u ï i go dsditezgtstihe i4 f ... ,
waatheid terbergt, of iemand mïaleidt.
BE;

,

-

,J

Eb.

9.

tDROPPJ LEN , b. w , ik bedroppeic e , heb bedrata-.
geld. Drop elsgewij w nat maken , even als bedruipen.

BEDRUIPEN , be w. , ik bedroop , heb bedropen. Hetzelfde als ,bedroppelen. ' Het gebraad bedruipen ; de
kandelaar is geheel bedropen. Een vette gaas be-

druipt zich zelve , spreekes. ; hij kan zibh zelven zeer
wel bedruipen ; d. i. heeft middelen genoeg om van te
bestaan. Van hier bedra ping.
1EDRUKKEN , b. w ik bedrukte , heb bedrukt. Vol
drukken : dit blad is aan beide de zijden bedrukt.
Overdragt. prangen , benaauwen , verdrukken : want A#
heeft mg bedrukt. BIJBELVERT. Bedroeven ; doch in
deze beteekenis is het verled.- deelvv, bedrukt alleen in
gebruik : hij ziet er zeer bedrukt uit. .glip bevindt
zich in bedrukte omstandigheden. ' Van hier bedruk
king bedruktheid , of bedroefdheid.
BEDRUKT , zie bedrukken.
BEDRUPPEN, zie bedruipend
BEDSPONDE , v. zie bed t
BEDSTROO, o zie bed.
BEDUCHT , verled. deelwo , Ivan het ve ó egde beduchten
waarvoor thans het ènkelvoudige duchten gebruikt wordt
beduchter, beduchtst, - Bevreesd , bekommerd : voor iets
beducht zijn. Van hier beduchtheid.
BEDUIDEN , b. w. , van duiden , doen kennen , verklaren
ik beduidde , heb beduid. Eigenlijk ; door het geven
van een teeken aanwijzen : ik heb heat het huis wet
beduid. Onderregten , overreden : ik zal het hem wel
beduiden. Beteekenen : deze twee woorden beduiden
genoegzaam hetzelfde. Abracadabra i, een woord
hetwelk niets- beduidt. Van belang zijn : dat heeft
,weinige te beduiden. Het teeken eener - toekomstige gebeurten is zijn :. dat beduidt niet veel goeds. Wat zal
dat - beduiden ? Van hier beduidenis , bedu ding,
BEDUIMELEN, . b . w. , ik beduimelde y heb beduinteld.
Met duimen en vingeren dikwijls aanraken veel behande-^
- len , en daardoor. bezoedelen : gij . moet- uw papier zoo
niet beduimelen. Van hier beduameltng.
BEDUIVELEN , b. w. ik beduivelde . heb beduiveld. In
,den gemeenerg spreektrant gebruikelijk ; voor bedremrneten :
ik zal mg door u niet- laten beduiuelen , ook overdaivelen. Het verleg, deeles, beduiveld :^ hij stand bedui0
veld
-

-

,

210

BED. BEB.

rekt enz. , is hit meest in gebruik.
GEDUIZELD , bijv. n. , zijnde het verled. deelw. van het
onge wone beduaielen , doen duizelen. Hetzelfde als dui% eiig : beduizeld in het verstand ; beduizeld maken,
J. O UDAAN.
BEDUPTKEN , o. , eigenlijk , de onbepaalde wijs van het verouderde werkw. bedunken , waarvoor thans het enkelvoud.
dunken -- het dunkt mi , alleen in gebruik is. Meening , gevoelen : naar min bedunken ; mans bedunkens. Bij HooFT komt het werkw. bedunken nog voor
in : zich laten bedunkén.
BEDVRIEND, mm., meere. bedvrienden. Echtgenoot. Zoo
ook bed-riendin. Zie bedgenoot.
BEDWA 1G , o. , van bedwingen.. Onder aj/n bedwang
houden.
BEDWARMER , na. , nmeerv. bedwarmers. Iets , waarmede
het bed gewarmd wordt.
BEDWELMD , bijv. n. en bijw.. , zijnde het verf. deeles, van
bedwelmen ; bedwelmder , bedwelmdst. Suffend , verward : , bedwelmde hersenen. Ik was bedwelmd. Van
bier bedwelmd/Leid.
BEDWELMEN ,, b. w. , van het verouderde dwelmen , moesogoth. dwalmon , suffen , niet wijs zijn : ik bedwelmde,
heb bedwelmd. Het hoofd doen draaijen , verwarren,
buiten zich. zelven brengen :die tj/ding bedwelmde mij
geheel. Van hier. bedwelming.
BEDWINGEN , h. w. , ik bedwang , heb bedwongen. Door
dwang onder ,zijne`magt brengen .. zijnen vgand'bedwingen. .Intoornen , inhouden : zich zelven , zgne hartstogten bedwingen. Van hier bedvinger , bedwingster.
BEEEDIGEN , (bij KIL. ook beëeden) , b. w. , ik beèedigde , heb beedigd. Met eenen eed bevestigen : iets
plegtigl jk beeedigen. In den eed nemen , met eereen,
reed verbinden : iemand , biq liet aaswaarden van ayn
ambt , beeedigen. Van - hier be''ediging.
K,., v. , meerv. beken. Het geruisch van eene snelle
beek. VOND. .
BEELD , . , (oul, liild , held) , o. , meerv. beelden. Iedere
klare of zinnelijke voorstelling eenex zaak ; denkbeeld : ° de
treurige bemint al de beelden, die Zone treurigheid
voedsel geven. De zigtbare Ivoorstelling eener1zaak , beeld-

te-
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tenis : een gesehilde,'d , gegoten , of esner1en beeld;
beelden aanbidden. Ook wordt door iet woord beeld,
voor eenen persoon genomen , somwijlen , het denkbeeld
van schoonheid uitgedrukt: ; z j x is een beeld. van, eene
vllouw , eene schoonti vrouw. Hiervan is het , in gemeenen s reektrant , gebruikelijke bjv. n. beeld ! pok
wel heel erig , voor schoon , afkomstig : het is een beelcig (beelderig) kind. Zamenstellingen zijn : beeldendienaar , beeldendienst , beeldenryk, beeldhpuwer , beeldhouwer, beeldsnijder, beeldwerk , enz.
$EELDELIJK , bigv n. en bij w: , beeldelq er, heeldel "fis%
Een beeld gelijk , of een beeld in zich bevattende s eens
beeldebke voorstelling.
BEELDEN , b. w. , ik beeldde , heb gebeeld. Iets eene
gedaante geven : eenen man van sneeuw beelden. Dat
onse' heer den mensche ghebeeldet heeft enz. GULDEN
TROELA. De beeldhouwkunst , graveerkunst , schilderkunst
teeken unst } , enz worden beeldende kunsten genoemd.
ván ter ook beeldënaar : de beeldenaar van den geestrijken Ridder. VOND. •
BEELDSPRAAK. , v. , meerv. beeldspraken. - Eene spraak ,
of taal , welke de zaken niet met letters en woorden , maar
met beelden , uitdrukt ,, naar het grieksch hieroglyphen
genoemd ; in onderscheiding van de woordspraak. M, sscbien drukt beeldschrift , in tegenoverstelling van letter-S
schrift , het denkbeeld beter uit.
BEELDSTORMER , m. , meerv. beeldstormers. Iemand,
die de beelden bestormt ; in de kerkelijke geschiedenis der.
oude tijden , iemand , die , de beelden , met geweld, uit., de
kerken wegvoert , of vernielt. Van hier beelrlstorrner .
BEFLDTENIS , v. , meerv.' beeldtenisseri. Beeld., afbeeldse] , de, zigtbake voorstelling van iets.
BEEMD ,}., in. , meere. beemden. moeide in den neemt.
STO N D Bq de Dichters is het woord ` beemd zeer int ebruik , i:v. `: een beemd van 't reinst Agenoegen. Zoo
zegt men ook , in , den dichterlijken spijl : zynen geest laten , weiden in den ruimen beemd van iemands lof
BEEN, o. , meerv. beenen. Het been , of, de pijp , tusschen de knie en den voet :. een been breken. Daarvan
ontleendc . spreekwijzen zijn : een legei • op de been brengen , oprlbtenn , aanwerven , van de, been gercden , ziek
worden; op de been zin, komen, van eene ziekte her02
steld
,

;

212 .E3 E r.
steld worden , zijn ; het volk ksvnm op de been , stond
op , werd oproerig ; iemand beerven maken , weghelpen,
wegj agen ; zich op de been houden , staande blijven,
Z

ynen stand houden.
Uit de boven aangevoerde spreekwijzen op de been

brengen, op cie been komen, van de been geraken
enz. is geenszins af te leiden , dat het woord been van het

vr. geslacht zoude zijn , dewijl het eene verkorting is , voor,
op de beenen , van de beenen ; even als men zegt de
visch:kokers , voorde vissehen. Figuurlijk, worden schonken en botten 'beenen , ook beenderen, genoemd : de
Z eenera uit het vleesch nemen , er is niets dan vel en
been aan hem. I)oodsbeenderen. Van hier beenacte-.
tig , beenllreuk , enz.

BEENDERHUIS , o. , meerv. beenderhuizen. Eene bewaar-

laats van de beenderen der lijken , op , of bij de kerkoven ; knekelhuis.
BEENDROOG , bijv. n. en bijw. , zonder trappen van vergrooting. In het digelgksche leven , voor zeer droog , zoo
droog als een been.
BEENEN , onverb. bijv. n. Van been gemaakt : eene beenen
kam.
BEENHAKKER , zie vleegchhoztcver."
BEENIG , bijv. n. Dat schonken en botten 'heeft : beenig
Pleesch. Dat beenen heeft ; doch .in dezen . zin ,'is het al-leen in eenige zamenstellingen gebruikelgk , als : tweebeenig , dik --- dunbeenig , kort =— langbeenig , k -o nbee,

4

nog, enz.

,

BEER , m. , meerv. beeren. Zeker viervoetig wild dier : loet
grommen van den beer. VOND. In den genieenen spreektrant , zegt men <: den beer loslaten , voor , zich in alle
mogelijke losbandigheid en razende onbezonnenheid toegeven. Ook een ongelikte beer , voor een onbeschaafd ,
onbeschaamd mensch. Ook wordt het mannetje van eene
zeug een beer, been-'erken , genoemd. Figuurlijk , dragen twee sterrenbeelden , om eenige gelijkheid , dezen naam,
waarvan het eene de groote beer genoemd wordt, zijnde
een gesternte , hetwelk bij ons nooit ondergaat; het ander , de kleine beer, staat het naaste bij de noordpool.
Verder wordt zeker krijgstuig der Ouden, met een scherpruggig verdek, waarmede eenig krijgsvolk tot aan de muren
gevoerd werd, om die te bestormen, een bbéer, of storm"-^

beer

BIE. n>15
bioer, g o md. Wijders draagt zekere dikke , in het}:^ a_
ter gemetselde muur , van gedaante als een stormbeer ; dienende , om den slag van het water af te keeren , dezen
imam ; gelijk - ook het schuins opgaande metselwerk , aan
den voet van, een groot gebouw. Van hier beerenhuid ',
eerenklaacuty , zeker `kruid ; beerenleider. Het wijfje van
den beer wordt begin genoemd.
TEN "r.E leidt dit woord, in de eigenlijke beteekenis
van een viervoetig wild dier, van het oude baren, beren
(dragen, voortbrengen) af , als aanduidende de ongemeen
teeldrift, aan deze dieren eigen. Anderen brengen liet tot
liet oude baren , beren , in d'e beteekenis van ' een ' sterk
geluid maken , brommen, dewijl dit dier zich' door zijne
rommende stem genoegzaam van andere dieren onderscheidt.. Nog anderen achten het van liet gr. I3E:px , vlokkig : harig -, afkomstig , dewj1 een beer , bij uitnemendheid ,
zbodanig is.
BEEI W N b. w. , ik beërfde, heb beiifd. Door erven
verkrijgen. Van: hier beërving.
BEEST , '(lat. bestia) ,' o. , meerv. beesten. Een onredelijk
dier : 't groote beest. OUDAAN. Met verachting van een
slecht mensch sprekende , zegt men : hij , zij is een- beest.
In liet woord beest heeft een geslachtverloop plaats. Bij
de` Ouden is dit woord altijd vrouwelijk geweest : omme
dat - hij eener heeste glieleke. A. BYNS. En bij latere
schrijvers : cel rittend' op de beest. D. HEINS. - En dit
geslacht' beeft bij ons nog stand gehouden in de -spreekwis
'rle beést spelen , niet den beest , noch het beest. Van
bier beestachtig , beestig, waarvoor HooFT beeStelgiJ
,

-

-

. gébruikt
BEET, (b!^^Q`, in. meere beten Vati b y t en. Een hapt
ee en ize i ;øz iet8 iloeti. Figuurlijk , van het geweten",
aeszelfi verwjtingen ; liet ,gevoel oán schuld doorknaagt
itynen boezem met geheime beten. Een brok , of zoo
veel als ` de mond "tegelijk kan vatten .en de tanden kun.
nen. -walei : een beet broods. De door èenen beet veroorzaakte verbrë ing , en de plaats , waar iets gebeten is
,geworden : den beet ven eenerf appel afsneden ; de
beet van eene vloo. Ook wordt het woord' beet gebezigd in de spreekwijs iemand beet hebben, beet krijgen.
BEET, v., meerv. beeten. Zekere wortel, ook beetwortel
en krootgenoemde
A

i

0S
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BEETJE ' o., meerv. beetjes. liet verkleinwoord van
ij brood
Dit woord is , do or
1 ete Stukje een beee
het gebruik , op alle wernigheid betrekkelijk gemaakt
;n eii zegt., doch zeer oneigen , zoo wel een beetje beer,
(vijfl enz. , als een beetje leesch , kaas eriz. schoon dit
beetje , als afkomstig van beet , en dat van bijten„ e
genlijk , alleen op iets, hetwelk eetbaar is , of gebeten kan
worden , toepasselijk is.
BEF .?' V. , meerv. heffen. Halskraag. Van dit bef, heeft men
het wcrkw. heffen , in den zin van eene bef aandoen , eene
bef dragen , gevormd , waarvan het verled. deelw. gebeft
in gebruik is; b. v. gemnteld en gebeft zijn.
BEFAAMD , bijv. n* en bijw. , zijnde het verled. deelw. van
beJ?t,nen. J3efaamcler, befaanc1st. Berucht, beroemd,
overal bekend: bij dit befaaint verstant, VOND. Bij
KIL. komt dit woord alleen in eenen kwaden zin voor,
gelijk de Ouden het meestal zoodanig gebruikten : die 6e-.
.aemt. gbetveest is 'antyrannije. H0UwAERT0 VONDEL
f
gebruikt het in eerien goeden zin : zij was geensins 6efaemt door haer geboortelant ; en thans wordt het genoegzaam niet anders gebezigd. Even zoo is het werlqv.
befamen , hetwelk weinig meer voorkomt, ou'I.,.,in eenen
kwaden zin gebezigd: nzaer ic en wil niemant bisq,dert befamen. A. BYNs. HooFT gebruikt het in eenen
goeden zin zijns levens heele loop doet heni 'oor goet
befamen Vanhier befaamclhezd
BEGAAFD, bijv n en bqw , znde b.e; verled dçeLw van
begaven. Begaafder, begaafdst. Met iets ah . eene gaf
verrijkt . versierd:, een man , die van de natuur., et
veel r-'erstand begaafd is Het schijnt, dat dit woord,
oudtijds , ook in eenen algerneenen zin , en ten aanzien
van alles, wat ons door God wordt toegezonden , zoo wel
,kwaad, als goed , gebezigd is geworden ; althans KILIA
zçgt gave Gods , donuin Dei, pe8ti8 el alia liies
Deo inmissa ; hetwelk door het bekende versje voor i-e;
amsterdamsche dolhuis, dat men aan VONDEL tocscItrijf;
Die met krankzinnig/zeydt zijri.begaaft,
Die worden hier gespijst en gelaaft ,
niet weinig bevestigd wordt. Van hier ook egccsfceid,
bekwaamheid.
BE(xAAN, b w , onregelin zL beging, heb begctan, Be",
treden: ik heb dat pad dikvij1s begaan. Doen,, b, ,

BEO.
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drijven , doch meestal , wanneer van aIechte , of gebrekkige
handelingen gesproken wordt : een schelmstuk , eersen

rnoord , eene dwaasheid begaan, Laat mij met die
zaak maar begaan. HooFT gebruikt dit woord in den
zin van, bejagen , of verkrijgen : - gunst te begaan. Liet
deelw. begaan, voor bezorgd , . bekommerd , b. v. om,
over , of met iets begaan zijn , , is in algemeen gebruik.
BEGAPEN , b. w. , ik begaapte , heb begaapt. Eigeul,

met opgesperden mond bezien , nieuwsgieriglgk bekijken:
zq begapen al wat ik doe. Van hier. begapen bega
ping•
BEGAVEN , b. w. Van gaaf, .gave : ik begaafde , heb
begaafd. Van iets als eene gaaf . voorzien : . de natuur
had hem met veel verstand begaafd. Zie begaafd.
BEGEEI EN , . b. w.. , ik begeerde , heb begeerd. Vurig,
.met drift, verlangen : hij heeft alles , wat zin hart be.
eert. Eene vrouw aanzien , om haar te begeeren.
t( aai iets haken , trachten , het vérkrijgen eener zaak zoeken: /tij begeert -de gansche nalatenschap. Zijn verlangen uiten , te kennen geven : iemand ter vrouw begeeren,• wat Zegeex<t g ? Afvorderen : gehoorzaamheid
van iemand begeeren. De Ouden- bezigden dit werkw.
ook met den tweeden naamval , b. v. dies begheerden,
d. i. .die des - begeerden. Ook woxrdt begeeren ,. voor
begeerte , als een zelfst. naamw. van • het onz. geslacht,
_gebezigd : vei pliclzte 84 n begeeren* HUYGH. Wat , is
ut_ begeeren ? Voor begeeren was , weleer , het eenvo- -c ige geeren gebruikelijk , waarvan gierig.
B GEERIG , b. n. en bijw. , begeeriger , begeerigst. Vern, begeerte hebbende begeerig naar eer ,ykn evz , , h#, was zeer begeerig , om haar te zzen.
,,;.bije. n. en bijes. , begeerlyker, begeerlqkst
►.
Bb&
Het g . '1ègesrd , oL verlangd , kan en mag worden : eene
geef e aak al wat aan hem is , is ..zeef• begeertijk. Hebzuichtig , inhalig : een begeert jk . mensch ;
5s al :te. hegeerlqk. Van bier begeert jkheid.
BEGEERTE,. v. , meerv. begeerten. Driftig verlangen : de
1, geerte naar.:-roem, tgdeljk vermogen, enz. Zijne
begeerte voldoen. Rij brandde van begeerte, om u
te zien. Wil: het is zjne begeerte , dat men den
vijand aa ivalle.
BEGEKKEN , b.. w.. ik begekte , ' í eb begekt. Bespotten,
als
04
,

1

,
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en : iemand begekken. ,leli$eus $c C4
men van de kinderen begecken SF. VAN SINNFN.
BEGELEIDEN , b. w, , tk begeleidde , heli begeleid. V ergezellen : jij heeft mij , op de gansclie reis , begeleid.
Van bier begeleider, begeleiding , begeleidster.
DEGENADIGEN , b, w., ik begenadigde, heb begenadigd. Genade bewijzen : eenen kwaaddoener begena.
dagen , de verdiende straf, uit genade , kwijtschelden. Van
hier begenadiging.
BEGEVEN , 1. w., ik begaf, heb begeven. Schenken : een
ambt begeven. Zich aan eene andere plaats vervoegen :
zich naar 4msterdar , naar huis , in het veld , op
biet land, uit de stad, in gevaar, op de vlugt , in
een klooster, op den reeg, ter riet, in den echt enz.
begeven. Verlaten : ik c
l i& niet begeven ,• de moed
begeeft mij. Dat touw zal zt begeven , zal breken.
Van hier begeer, begeving.
B3EGIETEN , b. w. , ik begoot , heb begoten. Door . gie."
ten nat naken : de planten begieten. In de gemeenzame,
verkeering , is de spreekwijs een werk begieten gebrui-

als gek -beh

.

V

kelijk , voor, lastig :drinkent tip den goeden vo:Qrtgang van.
eenig wer k. Van hier begieting.

J3EGIFTEN , zie het volgende.
BEGIFTIGEN , b. w. , het voortdur. w. vare gif ten x en cri
van gift : tk begiftigde , heb begiftigd. Beschenken
h* heeft mg niet eenen kostbaren izng begiftigd Va
hier begiftigers begi, tigster,, begiftiging..
EGIJN , v. meere. b eggne.n. Zekere geestelijke dochter
maar die geene gelofte doet.
In het middeléeuwsche latijn wordt deze soort van Non.
nen beguinae , beginae , en in het €r. begicinee. ge-^.
zioemd. De oorsprong dezer benaming is onzeker. Een i...
gen leiden dezelve van ,ágegga , zuster der heilige Geer..
truid af, die de stichtster dezer orde zonde wezen ; ande -.
ren van Lambert Le Begue , eenen priester. , die insge-fiks voor stichter gehouden wordt; nog anderen vaa Bei:-ga, Pipijns dochter , die in een klooster gegaan is. ÁDE.
LUNG acht dezen naam , waarschijnlijkst , afkomstig van hè
oude begge , d. i. .bedelen, dewijl de Begynen voo narnelij.k van het bedelen bestanden. Ik vind, in de nieu.we chroni►cke van Brabant , i565, onder de beeldteenfitis van .í egga hisvrp. w Yin 4n s (.dnf-igisits ,), ;win.

,

t
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Ligsten hertog van Brabantl , dat Angijs y in het jaar 68-5,
door Goduiouo vermoord zijnde , .Wegga het klooster te
Landen gesticht heeft, en « van Begga hebben die Beghij -.
<c nen haren naam behouden. -» Zamengtell: begnenhof,,
beginenkerk, beginenilooster, enz.
BEGIN , o• Van beginnen, Aanvang : liet ybegi,z rdlleil
dingen; een begin maken.
BEGINNEN, o. en b. w. , ik begin , heb begonnen. On-zijd. , eenen aanvang nemen : het begint te regeren,;..
het heeft begonnen te regenen. Bedr. , den aanvang
maken[: een werk beginnen. Fignuirljk , ondernemen;
wat zult gy beginnen ? Van bier beginsel.
BEGLIMPEN , b. w. , van glimp , bij J. OUDAAN voorkgmende`, in den zin van eenen schoonent schijn aan iets
even. Van hier beglimping.
BEGLUREN , b. w. , ik begluurde , heb begluurd. Be_
loeren; glurende opmerken , beschouwen : iemand begluren , 1eszelfs woorden en daden heimelijk opmerken , be.
spieden. Van hier beglur•ing , ,begluurcler, begluurster..
BEGO00EIELEN ' (beaulchelen) b. w. ik begoochelde,
heb begoocheld. Verblinden , bedriegen. Van hier be~
gooclhelaar, begoochelaareter, begoocholin
BEGOOIJEN , b.. w. , ik begooide , heb begooid.. tooijende '" bereiken : ik kan de overz de ez• r4'er ,net
eenen % steen begooien t
BEGRAAFPLAATS , v. , meere, begr«a, plc ausen " Do
plaats , waar men begraaft.
3EGRAAUWEN , b. w. , ik begraautede , heb begraaducvd.
Scherp beiispen : hq Zegiaauu't de &t ndcr; rtt `era,
HOOFT.
BEGRAFENIS , v. , meerv liegrafenissen6 Het begraven,
de uitvaart : eerre deftige begrafenis.
BEGRAVEN R w. , ik begroef , J heb begraven Ter aar-.
de bestellen ' eenen dooden , begrw'en Fi guurlijk zegt
enen" z ch begraven , voor zich verschansen # 4et ` leger
heeft zich sterk begraven. Ook wordt het voor verbergen gebezigd : ach dat liet in de d e v8te eirgetel-leid begraven ware 1 Van hier begraving..
Het is een woord r , zegt WACHTER , hetwelk de Fran-.
ken en Alemannen van graf genaakt hebben.
DEGRAZEN : h. w., van gras: ik begraasde, heb be—
graasd. ?4et
?4e
bedekken; doch bteL verleed. deeiw. be05
gra.. src
-

gr4zGsd i fal1een in gebruik : hegrartade heuvelen. B9
J . vindt amens begrasde boter, waarvoor yqj grasboter
gebruiken.
BEGJIENZEN , be w. , ik begrensde , heb begrensd. Met
gr enzen voorzien ; doch in dezen zin is het niet meer in
gebruik.i Figuurlijk , bepalen : de te zeer begrensde tjd ,;die m_q nog overig is.. Dies begrensden zy den tjcl
h uns wachten$. HOOFT.
BEGRIJPELIJK, bijv. n. ên bijw. begr1peljker, begrjpeljkst. Hetgeen zich met het verstand begrijpen , bevatten , laat : eerre begrijpelijke zaak. Iets begrijpelijk
maken , voorstellen , enz. Van hjer begrjpeljkheid.
BEGRIJPEN ,. b. w. , ik begreep , heb begrepen. Vervatten : al wat cle wereld in zich begrijpt ; dat is daaronder niet begrepen. Met het verstand bevatten : wie
kan dat begrijpen ? Bij KIL. is begrijpen
en ook beril-_
.pen á van waar nog de gemeene spreekwijs : ik wil daarp>
i• niet begrepen 4n. Van hier begrijp, voor berisping,
;

b1 . HQOFT.
BEGRIMMEN , b. w. , ik begrimde , heb begrimd. Met
een, grimmig gelaat aanzien. Ook straf bejegenen : iemand
hegrimmen. Zie grimmen.
BEGRIP, o. , meerv. begrippen. Verstand , oordeel .: fehrgnder vczn begrip zijn. Hetgeen beknopt zamen ,gevat. is;
inhoud : een kort begrip der. christelijke leer. Elke
voorstelling der ziel ; naar mijn - begrip ; ik .kam mq
geen *begrip Pan die zaak maken.
Begrip is van begrjpen ; en , hierom plagt men ook
l egrgp te schreven ; doch thans is begrip, alleen in gebruik
BEGROEIDEN,. b. w. , ik begroeide , heb begroeid. Het
verled. deelw. begroeid is . thans , genoegzaam , alleen ini
gebruik : de straat is geheel met gras begroeid. VOND.
ze no : daer 't gras begroeit de straten.
OE EN , b. w.- , i. begroette , heb begroet. Met
eenen groet inhalen , ontvangen , verwelkomen , geluk we ►A. , Ook spottende : den jand griet kanonschoten
£eroeZen.
!
Van hier begroeting.
BROMMEN , b. w. , ik begromde , heb begromd.Bq~
.

BEGROOTEN, b. w. , van groot : ik begrootte, heb begroot. . Schatten, berekenen: de schade begjnooten;. Van
hier l egroo ag.
BE.
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GRUIZEN , b.. w. , ik begruisde , Feb - begruisd. - Bemorsen : met stof en bloed begruisd. L. BAKE• Voo1
begr•uisd werd ook begruizeld gebezigd , vaat heg^'uizelen.
BEGUIC HELEN , zie begoochelen.
BEGUINSTIGEN , b. w• , van gunst : ik begun ágde , heb
beun ti d! Gunst bewijzen : iemand met iets begu a—
_ ^ uitgestrektere
beteekenis
n eens uitges re
t ekenis voordeelig zqn ;
stzgene.
cie omstandigheden ihebben mir ,00gmerk zeer begu n.'
stigd. Van hier begunstiger •, begunstiging , begun-.
$tlgs ei•. Begunstigen is , eigenlijk , het . voortd. werkes,
van. het. in onbruik geraakte begun•slen.
BEHAGF;LIJK , bijv. n. en bijw. , behagel jker,
li.kst. Behagen verwekkende, _ aangenaam ht
h ij is . een
betingel jk man ; hij weet zich overal behagelijk te
maken . Van hier be/zagelqkheid , oudt gebruikelijk voor
schoonheid : wivelike behageljcklieit. BYB.. x.477 ; én
qQr sieraad : met allee ley behaechlzjcheyt omhangen,
-

3

!
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BEHAGEN , o. w. , behaagde , heeft behaagd. Gevallen;
met den derden naamval des persoons :. het Zekaagdé hun,
Eigenlijk is belicagen een onpersoonlijk werkw.:. het behaagt mij , heeft u behaagd enz . Doelt tl ans bezigt
het gebruik hetzelve ook als persoonlijk : _ gij behangt mj
niet enz. Behagen wordt ook als een zelfst. naames. van.
het onz. geslacht , zonder meervoud , gebezigd : 6ehage,.
in iets hebben , scheppen enz. Van bier behaging.
BEHALEN , b. w. , ik behaalde , heb behaald. Veerti g
gen : de overwinning behalen ; schande behalen. Beo►
trekken , inwikkelen : iemand ira eene zaak behalen ier
wil daarin niet behaald -zin. Van hier bepaling,.,
BEHALVE , vo or z. en .. bij w. Uitgenomen. Wij gebruiken
het voorz behalve bq onderscheidene naamvallen welke
-daar de natuui der zaak zelve gevorderd worden , b v. ry
niemand kon_ hem spreken , behalve ik. Ik deelde het
,geheim niemand mede , behalve hem h` wees iedere
1 aad af, behalve dien van mq. En dus zou behalve
eigenlijk meer een bijes. , dan een voorz. zijn ; en dit is
let zeker , wanneer men zegt : ik ga wandelen , behalve
,wanneer het regent.
BEHANDELEN, b. w., ik behandelde, heb behandeld.
E ienIjk, niet (lç handçn aanraken, door de handen laten

gaan;
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gin : dat boek is zeer behandeld. Figuurlijk, met den
geest b ea rbeiden : een fraai onder werp behandelen. Zich
om trent iemand gedragen : hij heeft m' slecht behandeld. Van hier beliandeling.
BEHANDIGEN , b. w. , ik behandigde , heb behandigd.

Overgeven`, ter hand stellen : iemand iets behandigen
BEHANGEN , b. w., ik behing , heb behangen. Met eene
aangehange zaak bedekken : eerre kamer met tapt behangen. Van hier behanger , behangsel.

BEHARTIGEN , b. w. Van hart : ik behartigde , heb behartigd. Ter harte nemen : eene zaak- wel behartigen.
Van hier behartiger, behartiging, behny•tigster. HoorT
bezigt zin woord behartigen, voor gestand doen.
BEHEBT , bijv. n. en bijw. , zijnde , eigenlijk , het oude
eerled. deelw. van het niet gebruikelijke werkw. beh ebben.
Beladen , onderhevig : met gierigheid ; met vele zkwalen

hehebt zin.
J3EHEEREN, b. w. , 'ik beheert. e , heb beheerd. Regeren ,
besturen : zin eigen goed beheeren. Van hier ook beheerder, befieering , beheer ster.

BEHEERSCHEN b. w. ik behee,•sclite , heb beheerscut..
Heerschappij over iets hebben , voeren , enz. : landen be..
heer•echen 1 zijne di•i ten beheerschen. Zij bêheerscht
,nyn hart. Van hier belaeer•selier, beheersching , be, t

heerschster.

BEHEINEN, b. w. , ik beheinde, heb beheind. Met eene
heining bezetten. ,Zie bmheii en. Ht orT gebruikt beheid , bij overdragt béheindë kuisfeit (septa pudicitia) , of eerbaarheid,,
BEHELPEN , wederk. w. , ik beholp m j heb mij beholpen. Zich helpen ,` bedienen : hij behelpt zich met
leugens. Tevreden zijn , zich laten wel gevallen : ik moet
mg met weinig behelpen.
BEHELZEN , b. w• , ik behelsde , heb behelsd. Eigenlijk
belialzen , van Mals , even als omhelzen , d. i. iemands
hals met de armen omvatten. Behelzen wordt alleen gebez gd , in• den zin van in zich bevatten , vervatten , begrijpen r cl e .brief behelst geen goed nieuws.
3E ENDIG , bijv. n. en bijw. , behendiger, behendigst.
Eigenlijk_, bekwaam in het uitvoeren van alles, wat men
ter hand neemt: of, gelijk men anders zegt , handig,
die de zaken altijd aan het regte einde weet aan te vatten:
h i,
-

,
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7ij is een behendig werkmeester ; h j► weet behendig
met die zaak om te gaan. VOND, en anderen gebruiken
liet in den zin van heimelijk : nu zegtze : ga behendigfz
enz. VOND. Van hier behendigheid , behendiglgk , in
al de genoemde beteekenissen.
BEHOEDEN , b. w. , ik behoedde , heb behoed. Beschietten , beschermen : God behoede u voor alle ongelukken ! Van bier behoeder, behoeding , behoedster.
BEHOEDZAAM , bijv. n. en bijw. , behoedzamer, behoedzaamst. Bezorgd , om zich voor eenig gevaar te hoer
den ; voorzigtig : hij is een behoedzaam man. Men
kan in deze zaak niet behoedzaam genoeg zgn. Van
hier behoedzaamheid.
BEHOEF, o. , zonder. meerv. Al wat • noodig is of wat
de tegenwoordige staat van zaken vordert. Een genoeg.

zaam reeds verouderd woord , alleen nog overig in de
spreekwijs ten behoeve, beteekenende tot nat, voordeel:
t'zinen behoeve. HOOFT. Ten behoeve der armen. -^Tot sin behoef. BYB. 1 477.
Het stamwoord hof is. nog in het zweedsche beliof

voorhanden, en beteekent hetgeen tot eene zaak noodig is.
BEHOEFTE , v. , meerv. behoeften. Hetgeen men,behoeft f
nooddruft , gebrek : mine behoeften gaan mijne inkonzsten -'er te boven ; de sterke drank is hem eerre
hoefte geworden. l4 ie zal haar in hare behoefte
.helpen ? Dit woord wordt ook zamengesteld gebezigd,
doch meest in het meerv. , als : mondbehoeften , levens-middelen ; schr y belioeften , alles wat men noodig heeft
om te schrijven , pennen , papier enz. Van hier behoeftig,
gebrek hebbende , armoedig , wijders behoeftigheid.
-

BEHOEVEN , b. en o. w. , ik behoefde , heb behoefd.
Bedr. , noodig hebben : een kind behoeft niet veel _tot
zyn onderhoud. Onz. , verpligt zin , noodzákeljk zijn:
gij behoeft dat niet te ' betalen. Foor mi behoeft
dat niet.
BEHOOREN , o. w., ., ik behoorde,, heb behoord. Betamen, noodzakelijk zijn: dat behoort zoo te zin. Toebehooren: dat huis behoort mij. In verband staan met
iets : een bevelhebber, die tot de bataa, f sche vloot be—
hoort.
J3ehooren wordt ook als een zelfst. naamw. van het onz.
Ee-

fln . BEI.
Eeslacht gebruikt , zonder meere.: naar behoor•er ,
13r HpOORLIJK, bijv. n. en bijes. Betamelijk , gevoegël k : in
behoo ljke orde. hij heeft zich daarin niet behoor1Ik gedragen. Van hier belzoor4jkheid.
BEHOOZEN, b, w. , ik beltoosde , heb behoosd. Begie-.
ten , bevochtigen : en Boven te behoozen. HOOFT.
BEHOUD , o. Van behouden. Behoudenis , redding , welvaart : dat r- 'as zijn behoud.

BEHOUDEN , veilig ; zeker ; zie behouden , b. w.
BEHOUDEN , b. w. , ik behield (van het oude holden),
heb behouden. Bewaren , niet van zich laten gaan : zijne
oude gewoonten behouden. In het bezit van iets blij.ven : het veld , iemands gunst behouden: Verlossen,
bevrijden : de stad behouden. Het verl. deelw. behouden wordt ook voor veilig , zeker ; . gebezigd : biet schip
kwam behouden binnen ; iemand behouden reis wenschen enz. Van hier behouder, behoudenis , hetzelfde
als behoud ; ook behoudens , voorz.
BEHULP , o. Oul. schreef men ook behelp , van helpen.
Behulp is van het oude beholpen , nu behelpen. Ingezien ook het behulp. HOOFT.
BEHULPZAAM, (bij KIL. behelpzaain) bijv. n. en bijw. ,
behulpzamer, behulpzaamst. Hulp aanbrengende : een
behulpzaam mensch ; -- iemand de behulpzame hand
bieden. .1Jj is mij hierin zeer behulpzaam geweest.
HOOFT heeft ook behulpigh. Van hier behulpzaamheid.
BEHUWD', verled. deeles. , van behuwen. Aangehuwd. Van
hier behuwdbroeder , beliutvddochter , bebi.uts'dmoeder,
-

behuu'dvuder, behuwdzoon , beliuwdzuster, voor aangehuwde -broeder enz.
EEHUWDBR OEDER enz. Zie behuwd.
B HUWELIJKEN , b. w. , ik behuwelijkte , heb behuelykt. Ten huwelijk krijgen : hij heeft
ft veel gelds met
hnr behuweljkt.
BEHUWEN , b. w. , ík behuwde , heb behuwd. Hetzelfde
als ` behuwvel jken.
BET , (bezie) v. , meerv. been. .flard bei.
BEA D., bijv. n. en bijw. , bejaarder, 'bejaardst. In
jaren toegenomen , oud , eigenlijk van menschen : een bejaard man. Zij is reeds bejaard. In den verhevener
stijl- ook vare "andere , dingen: bejaarde eiken.
BE-

Bar.
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BEJAEN , b. w. , ' van ja. Ja zeggen , toestemmen. Een
in de redeneerkunde , gebruikelijk woord , in het hoogd.

bejalten , deen. bejan , zweed. bejaka. Het is van eenen
zeer hoogen ouderdom , en beteekende , weleer, niet alleen
ja zeggen , toestemmen , maar ook bekennen , belijden ; - in
welken zin bijehan en b!ahin reeds bij TATIAAN voorkomen.
BEJAG , o. , van bejagen. Zooveel als bejaging , najaging
van iets , waarnaar men driftig haakt : hier rust de ziel
van 't fidele bejagli. VOND. In beiach van ghelde
(tot geldgewin) Byn. 1477.
BEJAGEN , b. w. , ik bejoeg , heb bejaagd. laar iets
trachten : zin bijzonder voordeel bejagen. Verkrijgen:
en d'ander Boude tweemaal soo veel bejaghen. J.
MOERM. Van hier bejager, bejaging.
BEJAMMEREN ,, b. w. , ik bejammerde , heb bejammerd.
Zijn jammer over iets laten blijken ; met woorden en gebaren beklagen : iemand bejammeren. Dat is te be.
jammeren. Van hier bejammerenswaardig , bijv. n. en
bijw. , hetgeen verdient bejammerd te worden ; en bej cimmerenscvaardigheid.
BEJAMMERENSWAARDIG , zie bejammeren.
BEIDE , bijv. n. , hetwelk alsdan gebruikt wordt , wanneer
twee dingen tezamen genomen worden , of als tezamen
genomen beschouwd moeten worden , voor alle twee. Het
komt meest in het meerv. voor : beide handen gebruiken ; aan beide oogen blind zijn ; beide mine zusters. Ook wordt het zelfst. gebruikt : zip` zjjn beiden..
arm; een van beiden heeft het gedaan ; met beider
bewilliging.
Somwijlen wordt er het woord alle voorgeplaatst , ons
meer nadruk aan beide te geven : zij zullen alle beiden
omkomen. Ook zegt men Peiden te gader., , d. i. tegelijk en si wandelden beide te bader. BYB. 147,
waarvoor , in straattaal , beidegaar, of béjjegaar, gebezigd wordt.
Wanneer echter twee tezamen genomene dingen als een
geheel beschouwd worden , dan staat beide in het enikel voudige getal: men beschuldigt hem van valschheid
en bedrog, maar beide is ongegrond. Ik verhaalde
den arts , dat ik wel ,geslapen en sterk gezweet had;
beide is goed, antwoordde hij mi. Intusschen kan
uien
,

1

-

-

,

-men dit beide niet als enkelvoudig gebruiken , taër r
personen , maar alleen als van zaken gesproken 'wordt , en
wel van- zulke zaken , welke als een geheel- beschouwd kunt
enen worden. Men zegt , b. v. van twee boeken niet beide
,bevalt m y , maar beide bevallen m j.
Nog kan hier aangemerkt worden , dat de Ouden het
woord beide , meermalen , tot drie dingen betrekkelijk maakten , b. v. beide wijn , zout ende coren. N.I. STOKE.
ÏJe afstamming van dit woord is nog zeer twijfelachtig.

BEIDEN , o. w. , ik beidcle , heb gebeid. Wachten , vertoeven : maar hoe lange wilt g/ beiden enz. HUYGENS.
Waar magh de schoone zoo lang beiden. PooT.
Vermoedelijk hebben de Italianen van hier 'hun badare,
d. i. blijven.
BEIDERLEI , onverbuigb . bijv. n.: een woord van bei
derlei geslacht , dat beide geslachten heeft.
BEJEGENEN , (beteghenen , .bij kit. b, w. ^ van het oude
jegen , d. i. tegen : ik bejegende , heb bejegend. Op
den weg tegenkomen , onverwacht ontmoeten : w j beje-enden hem, op de reis. Zich jegens iemand wel , of
kwalijk , gedragen : iemand wel , slecht , vriendelijk ,
hard bejegenen VOND . bezigt bejegenen ook voor antwoorden: bejegent hem aldus. Van hier bejegening
in beide beteekenissen van het werkw.
BEIJEREN, o. w. , ik be jende , heb gebe jerd. Op de
klokken spelen. Bij KAL, be ►aerde t , van beiaerd , beájerd , nu be * er , klokkenspel. Misschien is dit beijeren van
het oude baren , beren , d. i. geluid geven , afkomstig.
BEIJERT , m. De plaats, in eene herberg_, waar elkeen den
toegang heeft; de algemeene vergaderplaats , waar gerin-gen , zoo wel als aanzienlijken , onder malkander, drinken , spelen enz. Waarschijnlijk is dit woord hetzelfde als
ba]ert , een verwarde , vormlooze klomp ; in eerre over.
dragtelilke beteekenis genomen.
BEIJVEREN, b. w. , ik beijverde , heb be jverd. Met .ijver
behartigen. Van hier beiiveraar•, beijver-ing.
BEIJZELEN , b. w. , ik be** elde , heb be eld. Met ijzel
bedekken: mijn hoed is geheel beijzeld.
BEITEL, in., meerv. beitels. Als met Benen beitel.
HOOFT . De zamenstellingen van dit woord zijn kloof bei(el. , " steekbeitel, enz.
BELTELAAK , in., meere. beitelaken. Zeker vaartuig.
BEl-.
.

B El, ;BEK.

EITET. EN , be w. Van heitel: ik- beitelde o heb gebeimo
leid. Set den w itel bewerken.
B3EK 5 ni o , meers.* - hekken. , De bek van eersen * voge Van
dit bek zijn verscheidene spreekwijzen ontleend ,'
s 4?.
in den bei qt i van ~en egt overdragt. van°gy m+
-- Een paara
schen voor hardnekkig
rz
den bek afrijden , te zeer a ic atten. ID ' den
n , van znenschen.. t 'iemand ,'. `en bek
spreektrant:, ze4t
iemand den bek ophiuden _opa ethoud versebaffeu •
bek af Z 'n , tot bezwijkens
snoeren , doen zwijgen ;
toe vermoeid zijn. .Mea moet geen• ` geven paa
de beer z t81

eekw. , als men. iets om niet o tva ti .
;

moet epen +e sz elf dencyc zaamh tiï , o ar.„„
dieiet e . 9t r
.de . a
an met ,.
onderzoeken , ,g ; jk men. *an c e^ tao
boe oud z ° Win. Van dit beL , stal. be:cco , . wan co f
:. iefiei• , Qge1irsgt. naar.
hhebl en .wq nog gebekt
BEKNOPT
di ge4ekt . fit, }spreekw. ; be krn.. bik &e , ni pikken.
•

Ook .t^ks,s rf'

eii4kjk het verlec1
hijw z
•aaiier, be--.
.. .í
'
deetw.
vare
.h.
e
ts
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zekerlijk geen . wao.., hetwe1, iii een , U,

fit

(flCInstq te

. N. V UTEE^> zegt UQgtaOS
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U dat 'neen in een Baak Pan zulk een g zt.4it,
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Nieens pus s Mae bekcreid. voo^c^.`;^.r' o rr^te
,

et
BEKADEN, b.. w:, ik bekaadde /ieb be wad
+'cir^
..(
a
Bene
i
:
,i ' , h
kade voorzien ,, bed
k
^ BEKNOPT
BEKNOPT
bekadeiz cie ioirstrw)Fn. UOQFT.
kade eb belahi Bevu4 en.
I3EM KIÇEN. , b w *
^* b.mei. ^, a l

II

64a2t4 , ll' ^i e t

ge

. a `k

J3eha14e. nusien.TAALKUNDIG
. bestrijIn.
INIEDERDUITSCH
TAALKUNDIG
et
bekc lc `.
f3EK'At INIEDERDUITSCH
, b. ^v. , í bekalde , lief)
ma estraat tot ver.c/ta n
ovetha :
g eldt
►e ^^ a, `OOFT. Ook door veel kallen en
snapen beng eelen :.. iemand hekallen
BE= ;.t\' EN , .zie:. . bzka.run.
hebam
. Ta
heL
B EK 4\M1EN, b y ik De am p e, 1eb
k

WOORDENBOEK
WOORDENBOEK
gen eenei persoon. or Bene zaak s kampen : zi/ac zjizr

den b 'win erts . Fi uur19k zijne driften beLa,n eri•
-

.

E1.

` ,° o. w. , ik hekc^c^nde , ben bekaand. Met
iBEK.4
kaa n of schimmel , bedekt worden, van bier , "i"n , eii
azijn gesproken : het hier i s tekaand. KIL, en IIAT &
hebben - ook i5ekameri.
IJEK.EEREN , ). W. , ik ekeerde , bieg óei eerel. Tot ver

-

,

betering des levens brengen : iemand bekeeren ; zicT
beZ'eeren. ilnorr , WAGEN. en anderen gebruiken dit
woord ` ook in 'eden zin van tot zeker gebruik doen die.
,

nen.' • Van Mier bekeerder , be.keering , begeerlijk ., be..
f

keerljkheicii.
`BEKEND , zie hekenne rz.
-B. KENNEN, b. w. , ik bekende , heb bekend: Bekend
aken in •eenera bijbelschen zin : Christus bekennen.
-

Eeljdén , toesUUxnmen , bij zonder van , misdrijven en gebre-

ken : se/luid bekennen ; hij heeft den diefstal reeds he^•étit ` ` Ondcr cheMen hij was 4zoo ver van rnq a f ,
' herai -x iet kcrrï 'bekennen. B4 in, v eesebeIijk©
eeneen cba. hebben : eene r'rouw bekennen. Troef bee . ui n e/i , in bét - aartspel , troef,
'0,fl
eeti
kar:
'aiï .. telfc!e klens hijspèlen. Van beken-.
4
nog het verletl. deelw. ^ bekend
BEKNOPT
Y/2 ke ,^
opë a `r : 'eene bekende zaak; het is =bekend. Van
ptt ' \ rlcd.' deelvr: `beZ'enci s otik bekë de , te1fsstandig
g -

-

•

rí k ,ie bet niee v. , i5eke*den g 1t^riè ' en beken--'
j `i 'Vare-lafs
dok
el TAALKUNDIG
worden s
INIEDERDUITSCH
Zál
ié
kenmg
.. k'^ ,
e

i0EerI.
1k
eli en ` beker
I'I dl E)3:,
den -beker houden , d-en
`
" ~."` Veel v
`erz é
d ara h n uen Jen beLer l' en`, drinken.
Sommigen vinden en ' oorsprong van dit woord in buik
nçíe bë ker zoo V1 als gebuikt vat ; anderen , als TENK ,,
n dak ,' 'en stellen de reden der benaming in de hallig ieid4
BEKEREN , o.. w. Van beker : ik bekerde,. heb gebe-r

WOORDENBOEK
r 4 t3 r. ^'

r

y

"

-

-

1

á' rerd

Sterk vinken.

OtK KÜREN, b. w. , van k eure , keur , o tl. wét ,'' e itzí
!

TM

I bek f urde , heb. bekeurd.

Eene geiclloeto opleggen.

Van bier bekeur er 'bekeuring. •
T ,, Q•, eerv. e jes. Het verkleinw Vafl bek. Figut •1 zegt uien ^^x^ bekje, voer mijn kind m ijn
lief en.
BEKIJKEN b. w., i.fi! r +áek bek ke`z. Aandachtig
,

B i x.
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berd douwt;. Van hor óekç/kér . s $1. ijkkin ` # . /eL' j '1• ter.
BEKIJVEN ; L. w. , ik be ee, f , ixef ekeven. ' ...Op iernanut
Iiyvui. \an hiei• bekgfaler• f 6i L per: 4eLqving.
BEKKEN , o, inee •% beLLhetu._ Een zili ere t * n
scheerlekk en. een 6ekkeí voor : okon ,
i eiel.
Koopma,rachap in -het kekke - "en ts
koop stellen ; in liet _ bekkert oer koopen 1 . in: t .. opCfl
baai verkoopei . Deze :preekwijs is. ontstaan . dit :è
en nog in wezen zijnde gehrt ik y • (Lat g bij .ipeubare .Wip..
.voetbug., de afslager op een kopercm bekken slaat, .t.0 a ee-,
kei .'rav koopverbin t is.
-

,

-

]3EKKENEEL , oô meerv . bekkeneelen. Hersetan. • Vat
hte i ehkeneeI.t5erg , :bekkeneelnaad , 6ekbënJepJz.
Oudt. beteekende 6e4keneel o& k eienen. ' helm,
, b. w. , ik iekladde , . heb heklarf -' 3e lek~
BULAO
ken .:: pier z'e hdt%n. C verdr t..: ie,nands eer
klad n. Van hier bekladder , hekladding , heklndster.
BEKL A v. , zander meeri. $zoon . van medelijden : h
ia . in algemeen beklag# Kl agt : zqn leklag offer iemand
do z4 ,

B EKL&GF,LU1c bijv. r fn. k'eklagel ke0 bek1açeEJht.
Mede era vereen d e ..: hij hewind t zich in eeneer. he-^
•lagel jken toestand . Van ier ,6ek1aek4èjd.
BEEKLAGEN , b.. w. . ik
..:
klaagde: s, heo. ? a ►1
t .... +

delijden over iemand toonera : iemand 'bekia eri.
enig
bezwaar omtrent iets hebben, als een wederkeerig . e ri':

zich over iets , over iemand beklagen
Zou, ij , ci
strijdenden , tu van uw' staat 6eklagen ? L.: W V.
MERK Aanklagen :: ie,man.d h het ge •egt bekli n.
Van ehier :. eklager s heklaging , bekl ens aarQ g^...
:

I3EKLAPPEZN , b. w. , ik beklapte , heb bekl<rpt. Aan den
dag brengen 9, ontd.ek:keu., verklikken. Van hier 4eh1ajii,.
per , beklapping ., 6e k kppster.
BEKEJMJTE1I 'N , b. w. , ik t eLlauterdè , laeI ehLnaed.
{

Beklimmen. , : Zie af kfrtutei'en.
,

J3EKLEEDEN', b. w. , ik i$ekleedde , lieh ,6eX-leecL ' Het
een -=kleed bedekken , overtrekken : stoelen met-- fluweel
hekleeden. . verair., beschieten : eerzen muur mél /zout
werk bekleeden. Met iets, als met een kleed, versieren t
die 't veld met gras bekleedt. Bedienen, waarznemen
een ambt. bekleeden. Vervullen: iemands plaats be-kkleeden. Met woorden opsieren.: lij weet de zaak .. zoo

P2

tc

tin
Vari hier pre-klee der , bekleè&gg , beJ
61, - in al de genoemde - beteekenissen.
EKLEMMEN , h. w. , ik beklemde , lieb beklemd. In dc
t bekie eirle1i.

-

8

^;

ig te brengen en drukken. Overdragt. , verlegenheid,
ieangstig ng. veroorzaken : i k weet niet , welk een angst

'rnijn_ treurig hart beklemt. Beklemd van hart zijn.
Van bier be ^lerr dheid 01 beklemming. .
KLIJVEN , o. w. , ik . beklgfde , heb ekljfd. Vast en
bestendig zin , -:.00rtdtiren eene plant , die d ikwi1&
verzet wardi -- bekl jft niet. V oorspoedig zijn: hun oPz .t zal niet Iekl/ven. .Beklwen iS eigenli , zoo veel
ais- beklemmen vast blijven.
BEKLI NIE , b.' *tv. , ik beklom f heó 6eklommen. op
iets klimazen:. Van bier beLlimmer , teL•limming
BEKLINKEN , h w. ik . beklonk , leb beklonken. Door
.linke € jnklin ken. , . vaster maken, bid de smeden gebruieligk Figu l k .:klaar maken : s ik ral die zaak remel
6ekluøn. Een bek linken oordeel, bi} Hoo , voor
* :#:eci jm t-, cJirander oordeel.:
BEKLONTEREN , b. w. , ik leklonterde -, heb beAlontUrd
Bezoedelen , ._inzonderheid , door onaehtiaam. langs . morsi^.get;,straten te gaan : gq moet iet be lu ls wat*
zag biij. er .beklonnierd :cut
-BEKNA 1 .WE . b.. w. , ik k ,au wde , keb 1eknaaut'd
. ietzel de al , k abbekr .
KNÂBBE LEN, , b4 w. , ib éek bbe d -, i he4.. beknabbe'ld.
ljetzelikle als ajkicubbelexj.
IE .NELLEN,, b.. "w., ik kbelde •, heb-bekneld` . Eigenlijk :.vastknellen a .de du me, met eeneer Mr oop te
beknellen. Hoo .: 'Overd^ragtel jk benaauwenè Van hier
1eknel1irtg.
-BEKNIB I3EI EN.,:. b. w. , i éeLnàb gilde , heb beknibbeld.
Naauw bedingen. Van bier beknibbeling.
BEKNIJPEN <C .. Zie beni'pen.
BEKNOPT , bijv. n. en bijnar. f beknopter, beknoptst. : Kort,
i l zarnengev oegd een beknopt verhaal Klein : eer
4en9pt huis. Van hier beknoptheid , beL'nopteljk.
B O EN , b. w., ik beknorde , heb beknord .. JE et ;
ze .d& als: legronzmen.- ,. ..
B OCHT , bij . n. en bi w. , zinde - bet verleden deeles.
van -bet wet}kw. .bekoapen meer bekoelit , incest bebedroei m +gitw kLtckt zgna
kochi.. In den kop ibedroe
,

,

-

•

,

-

.

Bel

A zit.
Ic , gebôct : hij 1tçeft het m der
be
en
b
eXaelde,
lieb
KOELE , b. c:n o.:. w.
koeld. l3edr. ,, koel maken, : het ijzen t at'er áe oe,' ..,^.
,ene Qnz. , koel worden Iz er` iekoelt azen sehe
ik ben 1 eedti te kekoelen. Van bier . 6ekoelxngg.
kookt In tiCA
KO N, b. w. , ik bekookte , heb
gemeenera reektrant : iem ntt 1 e ke ,.. iemand
bezorger Figurljk , zorgvuldig . overwegen „ overleggen

ik zal Jat eerst eens Wel heko ert.. Die wc ai zS nvg
niet genoeg ibekookt..

BEKOM , . en o, w• eb behc ara , , heit en , +Ten bekoe+
men. Bed.gve , verkrijgen , ontvangen ik hel de- koe-ken óeLomen antwoord dekomen. ROOFT . bezigt het
voor achterhalen., Quzgd.., tot nut oi schade strekken.
met o- i igt tot de gezondheid des ligehaamis de wcw de,T,ing- - as m^` .zeer Wel bekomen ; die spie. bekomt mik
altoos kwaljk ; wel hekome het r. ! Ook In eenera ze.ne onbezonnenheid zal heer slecht be-.
deliken zin z ij

9
^
.,komen Beter worden , gezond s orden * opluiken x
s5eg nt opat te bekomen. _ Van gewassen : deze ,p nter,^
z ijn zeer veel bekomen. Van hier .ekomelË/L s dat te,
bekomen -is ,, hekoming,, ,
WACHTER vindt eden pond van nekomen .,.. in : ecuea
bedrijvenden zin , voor ver riff en , racet in komen, ventre waar in het oude 'omen , r<capere , hetwelk vaiz
kam , mranu8 , afstamt , als zijnde de hand bet natwtul
ke werktuig , `vaar mede wij iets nemen.
BEKOMEI
1 , zie bekommeren.
, zk bekorme.rde , heb le -om~
BEKOMMEREN , b*
merd. Kommer veroorzaken , ontrusten ; d at bekom
mers , mij in jet geheel niet. leest is het 3 in dei+ .
bete+ekenisals een wedenk, werkss gebi uikelgk Zich over
eren. Ook is liet eerled.. deelw. -be, a,
iets bekomm
mei , als bigv, n, en bgww , in algemeen qebruik : den,

l ekornmercI hart; dat naakt rxzij zeer 6ektimmer4
Q cri. wend , dikt Woord in den zin van te;,en h ouden : belet-•
len, ook voor: in beslag nemen, gebezigd. Van hier ,&e-

kommerdheid , bekommering. bekonzmer - lij:h , heios zw
7rn.ernis.

EK.OMST , v. Van bekom-en, Verzad gk j, genoegen:
bekom st hhekh , eten, F1gn5 'l9k : ir heek m p .

r'
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6e1!om t r e..l$ van die Zaak , vil mij daarnierle n et tnec

inlaten-

BEKOOPEN , h.. tv. onregelm. ik hekoc/tt heh 6ckoclit.
Boetere , betalen : teto t t den Bats be zoo en, Iets
jour he,'oopen , veel qui iets ljdep. M et iets bekocht
zijn, zie be, octet.
BEKOORLIJK , zie bekoren,
D3EKOBEN, 1)4 W , ik be, oorde, heb hekoord. Bijlagen
zij kan mij niet bekoren. Verzoeken : het geld he-'
koorde hem, Verleiden :
. eliits Sejanus , overste der
.

liof .enden , bekoort L4'ia , gemalin van Drusus , tot
overspel. G . WRANTDT., Van bier bekoorder , ie,t oor—
lijk , behagelijk, ekoorl jklieicl, bekoor-ster, hekoring,

FÍ O 'rEl'T, , , ik be* orstte, heb bekorst, Me
eetje komst omgeven,
J3EKORTFN, b w , ik bekortte , hel eLoi t Koi t ma"
keen , verkorten , doch meestal figuurlijk : zie/t bekorteîi
£rf r?e redenen bekorten. Van hier td ,ortin
BEKOS EIGEN , b, iv. , iá• bekostigde , - hete heI°o,^ii c1 Q
fle . kosten dragen, betalen : ik zal het bekostigen. Van
bier bekostiger, het,ostig rng, bekosti , sten o
BEK()UT EN, b. w. , ak hek outte , heb 6ekott, Beprateraa
BEKR A I3BELEN , 1, w o , =in krabbelen , v oortdui•. tivcxk wo
van krabben . ik bekrrtbhelce , heb 'bekrabbeld.
:BEKRABBEN , h, w. , % ik 6efra7,de , heb óekrat cl. -Iietzelfde als bekh•abhelen , aan iets krabben ,. of karabbelen.
]3EKR A,C t 1'FIGEN , b. w., ik beI raeht gde , h.eh e1 rcrehti.; cl. Bevestigen, staven : ik heb het` niet ingne on
der teekeninl; , niet l Benen eed Iek, culttzgd, ' Van liiev
k/ rac4ttgLng,
BEKRANSEN, b. W. , ik bekranste , leb fekran.st. Met
-

„

.

eengin krans versieren.- Van hier Le rczrsiîz;
E KRASSEN, b-. w. , ik bekraste , 1n6 Lekrest. Aan
rits krassen , met krassen bederven. Van eigit be/rasrig
RE' IET zie hekr`ten.
UN N wederk. s , k e, t•ercz cie m. tseh in
èckire^tnd,* Bemoeijcn.: zie4 met iets bel r ier en. le

t

-

zich over iets 6e reutnen. .J, VOLLFNHOyp
gebruikt loet met den ts ceden naamval ; ik hekreune mig'
(let I? t , .rnins t e met.
PEKRIJGEN,- b. s , ar L rif
'k her p dd ! he6 ie-m1neren :

;

(,

#;
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flEKRiJTE , b. tv. , i& ,b^LreeC , ja . 4e.k riten. 0Sc cijen . liet verled. declsv. I tikreten is meest ini , gtLnuik : zij
..

zag ei' zeer iel ,'eten uit.

BEK .I'IPE N ,. wederk.- w. , ik bekromp m' , FIC i m

bek rompen. De uitgaven verminderen , spaarzamer WQ1den : w*` gullen ons . vat moeten ,ekrimpen.

BEKROMPEN , bijv. n. en bijw. , zijrede liet, verled. deelw. von
beirimpen. Bekrompener , bekrompenst. iNaauw ,. eng ,
klein t eene .&e rompen tvonzn ' ekromper u'oaen..
Overdr. , een , ek•r•ompen hart , ver-stand enz. Vin
hier bekrompenliezd.
BEKROO1 E) , b. w. , i, bekroonde , heb Sekraoiuh Xroo~
nen , eene kroon opzetten. Figuurlijk, 'versieren : met
roem en eer bekro.ond. Van hier 4e ^raavner hLroo—
stang•
I3EKROZEN 9 bijv. n. , zijnde het vert deelw'..van liet ou e
bekruizena, met roet besmeren. Met roet besmeerd,,
zwart gemaakt : bebloed t oekrozern en bewvveet• VOND#
BEKRUIDEN , 1: w. , van kerel: ik bekruzdde heb
kruid, Hetzelfde als kruiden , val, specerijen voorzien.
]3FJ( UIPEN , b. w. , ik ^bekroo, , 1/e bekrQpen.: . Eigea'.r
lijk langs , of op iets kruipen de aarde " beki zt en.
CAMFH . Figuurlijk , kruipende , of. heimelijk , • naderenn : + e.
schildwacht bekruipen. Een meisje_ , beii,ruipe t.. eM
vrees bekroop mij , sloop heimelijk in mijn hart.
J3EKRUISEN , b. w. , ik bekruiste heb óeLrr zs . Meteen kruis teekenen : zich bekruisen. Kruiswijze bestri..
Pr

ken : kanonmen , die a en ingang der haven óekrui$ezz
BEKRUIZEN , zie bekr•o.en.
BLK.UIPEN , b w, , van kuip: bek ipte, /iels bek ,.P ► Meest in eenen overdragt. zin , heimelijk en dode kuipe
rijen beleg en en verkrijgen : dat wits een be •nipt vei k
een ambt f ekuzpen. . Van hier bekuipirïb •
J3EKWAAtSI , bijv. n. en bijes. Bek czmer , l kwaamsf
Ter bereiking van eenig oogmerk .dienstig-:: dik wacht . den
be,ktu>aamsten tijd daartoe af Met goede hoedani&he~den versierd : een beraam haan ; hij is tot r iets be r.
kwaam ; zich bekwaam maken. Oujcdt. , beteekende dit
woord ook aai- genuam , 6ehage4/ 4. Van hier, be
kwaamheicl , bekwgmel jk.
13EKWAI EN, b. w, ik bekwaamde ,, Iieb heks aamd._
ll eivoor bezigt men, gewoonlijk, óek,wcxc nT1ZLefl. g^,^4
1

-

.

T. BrL.

6e1wainen i s echter nog in gebruik. Van hier 5ekwam ing.
, 1). w. , ii 6e.'ee1de , heb 6ekreeki. flc
EKWEL
klagen , meestal van de vo,e1cn do rzw4tegae1 bequelet
weer haer oude quael. J. Rivzus.
BEKWIJLEN? b. w. , ik bekwijlde„ heb beku'ijld. Met
kwql bezoedelen: liet had heeft zich dce, ltjk 6eLwqld
BEL , v. , meerv. bellen. Schei : cie bel trekken. Kinc1e,'6e1. Ook waterbel : tellen , of belletjes* blazen , gelijk-

de kiiideen.
BELABBERD , bijv. r. en bw. , zijnde het verled. deelw,
van het verouderde 6e1a66erer bij KIL. hetzelfde als
e1ammeren , nu 6eiernrneren , verhinderen. 13ela66er-.
ler , 4ek6berdst. Thans is het- meestal in gebruik, voor
gebre-kkpl2k van spraak : een 4e1a64erde redenaar ; hij
p7 eekt ela6erd Ook wo dt het gebezigd , voor iemand,
die zich met wel voordoet hq ts een 6eL6bei '1 mer?.sch,
ziet er belabberd uit. Echter is het niet, dan in den
geweenei spiecktiant, gebruikelijk Van liter belabberd..
heid,
BELADDEREN , b. W. , van ladder : ik belacldercl,e , heb
heladderd. Met ladders- heklimme,i : terwijl anderen de
vetea betadderen, HOOFT. Van hier beiadc1erifrg
BELADEN, b. w. , ik belaadde , heb beladen. Met cme
lading voorzien: een. schip eenen wagen , beladen.
FiuqiJqk , een lastig en moeqelqk werk oserdragen zich
met zQrge?z bef<iden. Het verled. deelw. beladen komt,
u den bZ4heISCjIen stijl , n 4P zin van bezwaard voor
'net zondp,4 beladen.
IELAGCHEL(JK , zie beiigc/ien.
BELA(JCHEN , b, w , tk helachie , neb belagehen Oer
iets Lgcben de die'aashcden dei mensehen belagehen
Van hier belagcher,, belagching , belachtsier. o
ook befrsghe1qk , belagehenswaardig , enz.
BEL4MEN , b w ik belaagde heb belaagd Lagen
Ietgen den vqand belagen Van hier belager, bela-.

ging

IELAKKEN, h w, k belakte, heb belalt Van lak
aarrwdc men brieven cm' &'I7gelt , tocIaLkcn met lak
voorzien; eenea brief lelakken. Van lak, d. j. laster
(aclztez), belasteten, cenin 1 1k 01) den hals wei pen zij
eer gereed, o iemiricl te hQlakkene bt,hoç het
ew'.

BE

L.

"eilkelv. werkw, labon en Diet labben , in gebptlik zij, zegt
men nogtans niet belaben ; maar wel belabken , "an lab ,
hij KYL. ook ~};I;e. Va~ hie, Pelal:ker, lJelakkiftg,
belabster,
l3ELA~1)EN, 0.

w.; van land: il11JelandCle, hen lJe-!'
land. 1\.anlanden, aan land komen _' ··w-q· belandden ~e.
Amslerda711J. Figuurlijk, ergens aankomen ; eoaar zal
hij, eindelqb , 'fog belarulen ?
:ar~LA:NG, o. ,meer\~. beiangen, Groot helang·hii iete
hellhen ; 'eene zaak van geen belang. Van hier belanl.reloos, belangelooshoid, ;elangll,e6IJer, helangrfjk ,IJIJ~
langetelling , belangzoeber, belangzucll,tig.
/JlELA.NGEN,- h. w., belangde , he eft belan/fd. Bett'eh,
fen, aallgaan, alleen nog ovcrig, in de spreekwijzen r tt'~4
mii , u , 'lLaar, hem, ons onz, belftngt; waIJ dae 6fJ..,
Langs ; wat once spraeb be/angle VOND~
B~LANGENDE, voorz., van bekingen, BetrefTenJe: be-r
la/J,~endedese eaab; Melt zegt ookaa,~belan!fen(le.
BI~LAPPEN, b. w.. , il !;elapte, lJ,eb l;elapt.Larpenin~
" zetten , '.verstellen. " Ook voor iemand lappen ~ il'moel
hem b,efn,ppen en ;t!naaijen.,., _
h. w, -, 'van last :-,- il !Jela8tl~, hell 'be1a.-tt..
- Bencn last opleggen ,beladen , hevrachten e eenen Wrtge-ri: ;
eenen ezelbelasten. Bezwaren s ket poll meewele
8c!tattingenIJelasten.' Bevelen , gcbieden : iemandz~t8,
of met iets , bela sten: ~OO~T besigt he' voor ~sebol
diaen,

BI~LA8TEN;

BEI~A.STERENl b. w.., i"t belasterde, Ae6 6ela8terd,
Zie ·lasteren.
fiELAs'rING, v., meerv, 6elaslingen. Van 'belaslen, <T-ol ,
hezwaarnis r vrij van aile l;e/aatin8' ~ijn. Ook besehultJiging. bij; H09FT.,
'
BEI~A.rrT~;N', b. w.. , V~n Iat » ilJ belattede,' hell Delat..
rtlct latten vooreien s eendaM ·IJ(/lat'ten.
BELDEROM, zie g~ldo8. '
.. .
~
BELEEDIGEN " b. w., zijnde het voortd, -werkw~ "fan bet,
- oude oele8den: i-M. lJeleedigde, Il,eo oeleed"gd. Leed
toebrengen I verongelijken: iemand mettPoorden, of'
daden, beleedigen , eich. lJeleedlgd ·a-cl~tenj beleedi-.
gende uitd'rukklngen., Van hier 6eleediger ,. belecdig«ter , 6eleediging.
~~LEEID, hijv~, 11.

en bijw., zijnde'llet', verled, deelw, rVan

r~

6e-
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e16j,6n, I3eleefc'e>; , beleefdst.
Vriendelijk , hetiscb :
eeg . ,beleefd man ; lij is zeer be1efd. Van Zier befdhee i , b.eleeJdeliVk.
1leleefd is eigenlijk iemand , die veel beleefd heeft en
3
-

door ondervinding en omgang met menschen heusch en
vrieildd.eli-jk is geworden.
BELEEM fEN .. b. W. , van leem : ik beleerde , heb beleerd.
Slet leem bestr jken .
-

3ELEENEN , I). wq. , ik beleende heb beleend. Geld op
iets nemen , en ook geven : die goederen zin beleend.
Van hier beleener , bekeening , beleerister.
BELEG , o , vali beleggen beliggen. Belegering : 't ramps aligh beleg van Troje. VOND. ,,iet beleg opbreken .,•
belegering staken.
._.]BELEGEN , bijv. . n. , zijnde liet verled. deeles. van het ongebruikelijke beliggen. Iaat lang gelegen heeft : belegen
bier.
]BELEGEREN , b. w. , van leger : ik belegerde , heb beleger d. Met een leger omringen en tot overgaaf trachten
te noodzaken : eene stad, eene vesting belegeren. Van
belegercd is gelegerde, zelfst. , meerv. belegerden , dege^flen , die belegerd worden. Figuurlijk , wordt dit woord
van alles gebruikt , `vat ons omringt , en ons ,. zonder op-

houden verontrust : de vorsten worden dag el jk_s door
lenen drom van vle eren belegerd. Van hiez beleg-.
raar, belegering..
BELEGGEN , b. w. , ik belegde Geleide) bieb belegd (bei
leid). Met eene gelegde zaak .bedekken : cjer vloer met
planken beleggen eene tafel met geld beleggen. Be-.
slaan : eenen balk niet ijzeren -banden beleggen. Bijeenroepen : eene vergadering beleggen. Op renten zet-ten , doch alleen van geld : geld beleggen. Aanleggen,
besturen : zone zaken wel , of ktvczlj.k beleggen. Van
bier belegger , belegging , belegsel. Oudt. werd beleggen ook voor belegeren, gebruikt.
ID , o. Van beleggen , beleide , beleid , in den zin.
aanleggen, besturen. Verstand , overleg , voorzigtig-.
'd een man .'an goed beleid ; zet s met. beleid doen.
Noop s om te trachten het gansclie beleid der overNettonge , enz. N. HINLOP. Bestuur, besturing: aan
welken het beleid kiervan was opgedragen. Pnty. V.
Doiw., 0Udgr , een beleid staan. 11. v ROQT,
,

•

,
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EN , h, w. , ik beleidde , heb, beleid., n het vo
E,
rige beleid. Besturen : die 't ctl kan , stieren en belei
-de,i.ToND
. Van hier, beleider , beieidater .
JiELEKKEN , b. w: , .ik belekte.„ . heb Telekt. , Bedruipen:
al mijn goed wc&è telekt.
EE LE `,MEREN , b. w. , ik belemmerde , heli belem,ner•d.
V'erhinderen. Van hier ook belemmerin z;.
KILIAAN wijst ons , bij dit woord , op j*jat rn rén ,,
^nissel ien het voortdur. werkw, van be/mrnen , lam nnaJen, d. i. buiten staat stellen, om iets te doen, vei 44iid-•
der p. Doch wij viriden bij KIL . ook het verouderde z í t
naa:nw. lemmer , lammer , voor beletsel , verhinderi .
13ELENDEN , -o. w. , ik belendde , heb belend.=pdlen , aangrenzen : zijne goederen belenden aan - tom o
enz. Belend , aanpalende : een huis erg erve , bckr d
,

,

ten oosten

enz. Oudtijds werden ook diegenen, (Iie

ijaastc buren en aangelanden van eens anders land warera,
deszelfs lenden genoemd. In eersen brief van 1473 , jt ui den gezegd verkocht te zijn vjrden. halven 7 orglh er^
,

-

l(1nt8 -- dair -nu ter tijt LENDEN of sin Dirok-. .Jï'/ta,isz. ars die oestss de , ende die Rogul Brie 'r
. m.stelredam cpn die svestsijde.
3ELET , o. , v erhindering : ik had . belet; ie and- 1 1 i
geven ; belet laten vragen. Overlast, hinder : eo* o
(kit haar bj cie andere Provincien belet al nwghn
rq'l^edaan worden. 11. J)F, GRooT. Van hier belet ;
BELETTEN , b. www. , ik belettecle , leb belet, Verhln4 ,
n •+^
^7 bele
ren •: lemaizds voor
aemc/1
tten.
^°ttl°na
1311LEVEN , b. w. , ák be!ee f'de , lzeb beleefd root zeker
tijdperk blijven leven : ik 400p niet , dat ik dien t d
beleven zal. Zien gel)euren ,- ondervrinden.: ik heb- cti
at beleefd ! hij beleeft niet reel goeds rta`r
kinderen. Zijn leven .naar iets inrigtcn -, lier beleef
ne
leer. HOOFT bezigt hiervoor ook bgieen.
BELEZEN , b. tri, , ik belas , heb belezen. Eigei lijk , ze-.
kcr bezweringsvoorschri#'t over iemand lezen- om den bQO...
zen geest uit hem te verdrijven. Beleen kont, wijdes,
in den zin van betoo 'eren voor, en heeft zipien oorsprong
Van liet lezen van tooververzen , waaruned{e men, eertijds,
niet door derzelver kracht, maar door des mensclhen
dwaasheid en ijdele' vrees, veel op anderen vermogt. Thans
-

beeft hei de- kra ;ht- van overreden, overhalen
't Scheei

t- 8c1een , ffeer , ccv minverzoek lhaer toeLnig4 kón bew
LLEN}
tn".R bezigt dit woord ook , in dezen, zin in zijn
eed geestig versie o p^ . twee kinderen _^, ^zijnde
ge
-e bro^ade^r
en
'Zuster,. van welke elk maar een oog had:
E , geef uv zusje ruw oog.,
o K,iaapf laat u belezen
Dan l zq venus zyn ,
iilt kupido toezen.

Van hier belezer, belezing.
LEZEN;, het oerled. dec . , van het vorige
, als
yen bijv. nA gebruikt , is eigenlijk iemand die - veel gelezen
Leeft; belezer er , belezenst. Gij zrz de chrï,, ten zeer
iekzen. R.'. HoocsrR.
WIAG, to. , ince v. belgen. Nederlander. Sommigen ach"ten dezen naam onzer voorzaten van het werkww. beken
afkomstig-, als een gramstorig , oorlogzuchtig volk ; gelijk
men zeker oud duitseh volk de kwaden noemde.
IIELGEN , wederk. w. ,' ak belgde m* ; heb m gebel cl ,
(öul. boig , gebot` en). Met verontwaardiging en in gramschap opnemen : belg u daarover niet. Met den twee.
den naamval : zich eenex zaak belgen,. Ook als een
onpersoonlijk werkw.: het • beige u niet, dat enz. Bij
HOOPT vinden wij belghraek en belgh ziekte gebezigd,
ten aanzien van iemand , die schietijk in gramschap ontsteekt,
S ommigen vinden den oorsprong van dit be en oul.
balgen.) in het wortelwoord bal , bel, dat eens zekere
opgezwollenheid te kennen geeft , naardien de ramschap
iemand als o-.
blaasto
en d etA
zwellen. AnderenVeiden
p
e het
van het oude bal, d. i. kwaad , af; zoodat belgen (balgen) , eigenlijk , kwaad , gram worden is.
I3ELHANMEL , m. , meerv. belhfcmeje. Een hamel ;- die eene
bel om den hals heeft , dienende , om de kudde , op dit
luid , te doen volgen ; een. voorganger onder de kudde:
e, eenen anderen belhamel uit de kudde. VOND,
gn liddijk , een berokkenaar van twist , een aanvoerder van
ttei ingen : dien belhamel vare Col gnnj. HaoFT.
Voor :belhamel zeide men , oudt. , ook bellennar,.
ULIEGEN'1 9 -b: w, ik beloog, lieb belo gen Met . ,logens
,-bona eelen., lasteren : hq heeft mij belven.
BEU YEN ,'. o. w, ik beliefde, keb beliefd. Behagen,
met den derden naanmv des persoons : zk ti acktte kaar
te

al.
je eli :-3r'. Zich , uit neiging , Ybt iets bepalen , wille .ns,
verkiezen , Onpersoonl.: doe wat u belieft; wat' 1x1ieft
Ti ? .Indien liet tc cao ^eueft', • Voor
et+ , is meestal beliepen , als ze fs nam„ in gebtuk .ezijide yau het
onz . geslacht , en zonder meet .,# l &.. ,welg" ci
uw believen indien liet -eiiem k..
BELIJDEN , b. w. , van lq ra , oni. erhale r
3eke ' nen z zijne mi8daad., de iøgzg,Jjej
heb beleden
enz. belijden. Van hier belijder . belijderes.
w, ik beleed mij*t . heZ inij
BELIJDEN' ,
Zich behelpen i van lijden , rerdragen. Belijde,z: :wik
dan zoo veel neggen , . als t z gnen, staat . en . zgn al vergen ik. zal. 7 daarmede ;wel belijden..
EELLJDENIS v. , meerv. belidenisaer • V, t 6 Ji.n j
bekennen. , Bekentenis s de
, "j k tott beljdenia. Meest wordt ' het woord gebomd
en zin van geloo£s "c is : 0 rael denia afkggen,
.

doen , enz.

.

BELIJMEN b• w. , ik =64i de - heb beljnzd. Met lijni
b roken ,, ,en vasthechten
BELIKKEN, b. w. ,, ik heli ie b beZkI ...Aan , iets likkenw
BELLEN , e. Ww VD bdi4ik 4614k
be r .. 'I3o b
trekken.
BELOEREN ,b. w. iMaaker4e , 4.6 b eZoerc7;s
beschouwen bespieden : a'akt . hoe
dagYoèg{:
L. BAKS.
BELOFTE , v. meert. bè1ffem► . Van beZveyz . :Toeeg..
ging. Belofte doen - z .., #beMften houden . br eke
Van hier beloften i3.
BELOKEN , verled. deelvr. van het ver
rd , bee k '
d.. i. smeten beloken pczsc/ien , voor den tijd , warneerdat
feest gesloten is. Ook wordt het- genomen voax ver re- ,
betrokken :.itij riet er beloken f betrokken van :gezin dit.
`!ELOMM.ERE, (bij KIL. belotnb-eren) i w., -t ik : bi ém .
merck heb be/.ommerc4 Overschaduwen, ihr he
N

lommering.
BELO1N KEN , b w., ik belonkte ., hei be1oik.
de begluren.

ELOONEN , h..we , ik beloonde, heb ; beloond. 'Wr gel.
den: iemands arbeid wel I BhQ test; uurlijk, stvs4Fn,
den verdienden loon toedeelen zô o.werd kern. ijtze a
•a ccuv be oo cd. Van hier 4el ío*e b on g
e—
l n s tot•.

xE ,.
Maxi 'beloopen_. Het. kopen d-e wis : Iet
, dop der ereldsche diagen . .iets op z gn .. beloop
laten loopen . en de uitkomst afwachten. Uiterlijke
vare ,: het beloop van een schip oegrootheíd , bedma
: .e t beloop eenei* som.
DELOOPE , 13. w. 3 ik beliep , 1Leb beloopen . Tot iemand
maken : ik kcu hem in geene drie ui en beloopen. Al
oQ}ende verri t : * ik - heb nog zoo vele boodschappen
te heloapen. ---. Door eenen storm beloopen , schielijk
overvallen, worden. Eene zekere som uitmaken * bedraen t hoe veel -cal dat timmerwerk wel beloopen '? . Dit
.zwoord komt bij - KAL. ook voor ,. in den a zin van berennen : eene «rad beloowea , en b* Miu STA: in dien van,>
drkIgeTl , vérvalgen.
•

„

,

,

-

BELOVEN . w• , tik eloofck heb beloofd. Toezeggen:
jernand iets beek. Voorspellen', doen verwachten:
4c t -^ind keiQoft veel go c.. Van hier beloner , beZoo ster.

wiir v. mom. 6e1ien. Aschhoop e as.chbelt.
,

BELUIDEN , belu4en) b. w. , ik beluidde , heb beluid.
Jemand bé l4iden .: eene spreekwijs , ontleend van het

.meden der . okken , b ij iemands afsterven , of begrafenis :
en d'uiivaert van kastilje wort beluit. VOND.
1ELU!KEN,ieroud..werkw., waakvaan beloLen. Zie ook luiken.
L

1

• ` ik bilui
,/Leb .. a'bezulistei d o
Heimelijk naar iets luisteren : zij hadden mij ,beluisterd.

.7T

-

r rftnJbiex

BELT.

`.

re►

e4tutaraar, IeiuJ.ter. g x.
woord , Ietwlk voorheen zeer gebrutke-^

lijk was , doch thans niet zeer sticht. - Het komt voor in

4e betekenis svan doorn t , besef : =zonder rein en Jen z
yen .belul. . VOND* Te Y brengen tot belul en bui gerl jck
bemoeit. J DE DECKER 'k 1f eb noch :belul noch, raat.
bg .WEBO. -Dit. woord ,schijnt afkomsd van . lollen g, luldat .eerst Alleen een ongeregeld geluid ;naken bctee-w Ce d 1 leeft , -doch naderhand in. den zin 'van geregelde
toonen geven is overgegaan ; waarvan dan ook . belullen ,
.. epra n , ]overreden , en, eindelijk belul, voor door~
.

.

sigt besef , ontstaan is. In den lagen spreektrant alleen
t: tegenwoordig nog gebruikelijk , .b. v. - hij 'lheeft ex
en-beer wan het zs , of h 4r belul Zwijt is enz.
BELUST, bij . n. en bijva., zijnde het . verled. leelw van
,

het.

Mè sten. .Beluster, meest lest. Be gceng
^^n^
,

.,

BE x-

B
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hier 6

Bene beluste " rjucv be, alt x fl op eit
lustheid.

ti .'e'
w

BE YI A.GTIGEN ,.. I. w. , • ..

6 ,gif . e m ^ gtag LG.

Met geweld in bezit nemen GvVkI1 ell° ' } 8` stad bemagtigen. Figuw4 k : eei diepe ' .zaanWd h d
had hem bemagt gd. B : `Krn.héeftdit wöôrd. den :zin
van a t en gezag v eersen. « Van bier r na % i
BEMAJNNFJN g w., ik beenar , heb 6 a p cJ -a . Me*
manschap bezetten , van schepen gesproken ' esp Y• e hí
bemannen. Weleer beteekende = beurses .-ook n eu
man nethen. Van hier bemanning.
iE .A TELEN, b. - w. ik bema, telde., heT bemanteld.
`Eigeti k f met eengin . rnauW..b€dekken. - tiFiguurlijk ,, eene
sle chte zaak eereen •. goeden schijn ` , gem s. h# zocI sf ne
ttrl h eid rastig - t beman te&en. In de krgskn st beteeexit iemantelen met. 1eenen +wal omgeven : eens tad be«
telen. Van hier bemanteling.
STEN
, b. wi , ik b6ma.tteA ; heb . bemast`. Met
l3EM !►
i 1 e a aten. Van Me»
en- et o n ée
bemasting.
ebXbe r t s
BEMERKEN,b w. Y; ik bet
r"ht e , dat
worden : zk bri merhte k.»z. I 2 n `
enz. Van hier bemerking.
BEMESTEN b w. F, ik e ii®b 'bersten `_ Met mest
voorzien : heft -land beme8ten.- - Van 'bier beme stinrgc
. BEMIDDELD, hij v. n. en bijwh, iijnde , eigenlgk ` het .ver~
led. deeles. van het ongewone werkw. bemiddelen 9 , met
,, a vooï zien. Be idd ver,
middelen 3, d'. i. tijdel .og
der , bemiddeldst. meegoed '4 een bemidèleld man ; hq
is zeer -bemiddeld.
b w., .. ik bemiddelde , keb bemiddeld.
FEMIDD ••• .F
Bijl en : een geschil bemiddelen. Van bier , betiiddedr', iiacdelt^r ri , be
^
bar►: § . 'en bom. , zijnde het veí4 .:. éé v^:^ . ;yan
Yl
berrniîÉi2en. Ji á ci r• , bem at. Van hier ooklet als
zelfsi. gebruikte beminde , in beide geslachten :: ittjn „be'minde en hij ► e ,' beminde - meerv. bemin t
heeft bemindheidt.`
BEMINNELIJK, bijva tn.- en b wi , bert ►,inneI#ker , •T emi
neljkst. Hetgeen mi beminnen k ap; { serie z bem n el/be-^.
ke vrouw. , Zij niet er beminnelijk uit. v í b
nCig gild
-

-

,

,

1

-

a

-

_·llEMJ~.' k.

w-.; .iJJh.ernin&, 11>e/)

~iJnd;.

Wheb~

··ben. Van hierbenzinnaar-, beminnn». beminnaorI1I-T f . beminnares t beminnelijJ;,. bemin~en8HJaardig',

fjeTttinnenswaardigneid.
.
jJEMODDERErj;. b, w•. "iioemodderde, neb bemodderd~, .Met mcdder ,uiltnaken ,wat J&iet gij er 6emodder.d u.it !
BEMOEDIG~ ~ .b. w•., i~ {Jemoedigdo 2 he]» hemoedigll,

Vau.. moed., Moed· geven I i~'l'i'lJa14ct-. ~icl~ pemoe,digen.'

~8n hier ~(J.rnat1digillg~

'BEMOEIAL,

01.; sie bedrllal.
BEMOEIJEN, wederk.,w., i:J:. bemaeide m';;.ll,e& 1129.heJl'
moeid: Zich moeite geven omtrent lets·~ 'gij benoeft 'f1J
daarmedeniet teoemoe!len. HxNLOPEN (fl.. d •. n.O.)
bezigt dit woord als een bedr. w~~· eonder daar \Luiden

~an etaat inte 6emoejen.
Bemoeid; :tiJ·n met .iet s
g~bruikt VOUBNHQVEt-. 'VQor, bezig~ijn., Van hie", ook
het zelfst, naamw,. aemoetal; ,vQor.iemaw.d~. die zich met

Idles ,b~"Q.eit~·~eu '6;ei1toeiji.ng..
.
. '
UM.OR~")b..w.,, iJ;;_,.~gmor8te, h(}~ ~emdr8t.. Bevui..
len t vuiImaken•.
Bt.M.OS·V, bijv.'n.", .ij~Q~ eigenlijk het':verled.deelw••aP
bet ongewone bemossen t'V~ mos_.Melmos bewassen Jf
bemoste luitten,

nEMUftE~.t . J.>. w·~" i! t. /ipmuul:de·,,,,~o. '. hf1""Ul~71d~ Met·
eenen mQg~ ,Qtnriftgen :.:",f/Q,aJJ'.tli~ct.J,.:Ae~r~KJ'
H.OOFT

b<t~,gth~tiRv,J:d:a;~tel,k~. htt"k lIflluidt4eunlt/l.w.n:" .amoren ,

:.~.'~ttx:4oQ':~u.;

.

.

.1l&.~'f\.,(l!lwn~,\~...:..),~m~,~~ ~~8Rf!".··' . ,.~en

:vanflecu€t'a ,,:gevlocl;j.~n \~··.,(.tna~c{"(5·;~~*~Q¢bell , .!j·uitoen enz.Vermoedelijk hehoort dit woord tot' blind. en -binden; nls
~ijnde lien. iels,. dat. :,t~n ;'~I{Jenen gevlo<;hten.·,·::gf ~ameng~

bondenIs-,
O~dt., beteekende het, woord benne.:ookeene ·tul,r~he...
stasnde uit eene vierkante .hen qp twee .wielen' ; . ~:1
~~:as' FESTUS, is benna f,bij de GaUiers, eene ·s~,t.'j,van.

;'V*"

,\v~gen· geweest,

_4-Aq~N,'

b.

W•. ,ilr

benaaide » 11,~bhenaaii4 . . ~ai...

jen .:. dat bleed is, ooeral; wel /;enaaid. .Voor :ieanand

,~<aaije~:

·hiJ .words Iiierbenaaid en

/;ewa88()lLen~

8~A~~TIGEN ,(heneerst.igen.; . hij KIL. ook .}.,henf¥!r8'te;'f) .~;:,.,~ , v~~ naarstig :..'if benaaretigde., h.e~ "he-

naar"tzgd. Be9veren, be'VlgtIGe'n: cit!

Lk~(~}·o;(!ftn,,~en
iJ.~·

Q

BE1. 24x°
benaarstigen , zich naarstig daarop --toeleggen. Doch
meest wordt het als een wedenk. - werkw. gebigd : 'zich
benaarstigen. Van hier
hier,, r-sti er , ben aa,s4g8te1,
benaarstiging.
BENAASTEN , (benaderen) hetzelfde ah., asten
$ENAAUWD , bijv. n en bqw. ,► zijnde het verlet . deeIw.
van benaauweni -. .Renaauwder, benaauwd. t ,Beklemd ,
eng : eene benaauu'de borst ; eene benaauwde plaas.
Beangst , bevreesd : benaauwd zijn- ; bernaauwd snaken
men ' benaauu'd :eWeten. • Van hier benaauusca eljk , benaazøvdheid.
BENAAUWEN, b . w• , van naauw : ik benaw..de - heb
benaauwde In nood en lijden brengen : , eene stat die-«
naauwen. Van hier benaaur. er, benaauwing..
BENADEELEN , b . w. , `van nadeel: ik benadeelde , bieb
benadeeld• ' : Nadeel aanbrengen , schade doen z emancj
in; , ir a goed , qf zijne eer > benadeelen. Van hier be-~
,uÉJeeling.e
BENA►DEIt : e ,zaasten.
BENA.M., ..'b. w. . ik benaam heb benaamcl. ' _ Riemvoor gebit.. mnen , doorgaan! benoemen. ' Van benam
men is nog. r b ena an : in
. ENA .D , :bijv. xD en bijw y Aju nde het verle d e . vat
bergarren. iJenard is .zoo voel . als. benaauwd : v n
hq stond zeer benard vaarvan mqn geest te: nacht
kenart scheen en bestreden. VOND. Het werkes benarren komt bij POOT voor : de - nacht zal u , benárrer&
Doorgaans . acht -neen benard zamengetrokken - van bei~
der•d , en benarren van benaderen.
BEIDE , . (tij : Krn. ook bande) , ,v. meere. benden. Ver..
soheidener lo :enerlei oogmerk verbondene personen • eene
bende. taoneelepelera:^, -str^roovers ; eene bende rui-teita. Krijg84and3 riite,3eule enz. HOOFT heeft
bendhoofd voor het hoofd eener bende,
Waarschqnbjk „van het fr bande,• schoon dit teder
band , binden , ontleend zij.
BENEDEN gw -ex voorzetsel. Bgw. , omlaag , berieden
zin , van beneden komen , naar beneden gaan. Voor.^
zets. , onder: beneden de waarde; in aanzien bene^
den iemand.zi►n.
Het bijw. beneden wordt somwijlen , ook verhogen, en
ah bijv. Gebruikt: het benedenste; de benedenste ie-

-

,

.
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,
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.B EN.
tJh)er• •;~p~~'wordt het ';mef'~eUst. n~aDl\'OOrdeD"«Gmenge

v.o~8~, .als 1 ~nedenhuur, ..belledenllUS',; b~'netlen;io,mer,
l:J4I,j,Elen;luc!Lt, benedenrijn. ,.benedenstarJ,·t in ::tegenoverstelhngvan booenbuur enz,
.
BEN~ENEN\, (bij KIL. oak hen8en) ~ b,• ..w~ r van nden •. lk
lJeneende, heb -beneerul, Neen zeggeli, ontkennen .,het
tegengestelde veubejaen: ,Gel-Ilk il; goenllinsen beneen,
·Ht>O~T~

{lEN.EF.FENS ,".ne 'beneoen«.
~EMEN:.,.' b.Jw~ ,. 1;l;4b8.lw/m ,.n;eh,' bSfJ,omen.· In .hetgehruik eener zaak verhinrlcrcns iemand hot'Jickt',ket
k~·.,.~.de :geleg8TJh-eill,?e.neme..Jk·.1~bhem d.e mail
b~omen:, om eD.Z. Wqders, vall de.ongegsendheid eener
zaak oV4l'tuig61l.: ie»landz·iJf/,etur~j.feling, ."ijn8.vrees
6e{lebJen. Van .hier, he:nemel:,b6ne~min9.i
BENEI\E~ :,l)ijV'i! .JU: 'en ..bijw•.,'~ zijooe ,hct'~erlQd~deelw. Van
1Je7lijpe»."''' &nsp:in8r..;, :"b~nefJ(£fJ81 ,;' '. ~q6&t .in de: overdragt. heteekenis van ben~auwd, ve~lege~, g.,8b)tQik~ijk :""zij
eiet er seer benepen l41,1. Y. hiee benfJpen}"e/;d.,
_tiEV:JMjE~l", b: w.,;. v~~LrJet'l)I:.(', it bt3ne(),//lde,. ke'h' z,e...
'»BWJld,,' l\let .eenen \n~V61 -bedelken: ..de.. luck! werd ,
aan alle Eanten, h(J_ae!J4~FiguUrlijk,.vel"duiste:ntD,\de
wM"liIIitl, beneoelen; ' Het. wije ~ehfoi~ ;~o.r {"clOp VMl
'_f1l:'Jigc4a&m .en .den Seat( TorhiBllel·eD~': ".Ren(J,~ "tloOlleI!jke
swa.k.h.eiil"ben!BNeJf u:i·.mijlf6 ~iJtne..>S :BfI~~; Jrf/ten\.6e..;

"x'!r*·'Ae'MIJV.lIg.,.,

J'I~B"}'" . ~r8tllnfL\I
BE~V~ ;'>hlUJ~en~~:IJ_Jfe""("~~f ir.ijn",ee.'OO'lon-

-,\'uoOdJfl1NV~IifJPiaD.i)1d1_~\""OU"'···:1*",8IJ;,.

.nevens,

Zie hetzelve,

BENGEL,,"m;.;

Del'\{,

hsnKel","')~~Dl~}Il~ftn.'stok~d"oPt

dese tb~eekenis :mBit woo11<ll"'Ceds Jl1ea)aderd~. Figtlurtijk ,e.n'· in.vden .gcmeeDaD ,pr~ltuant>,. is·.,bengel -. . een
'plompe.!;'hoersebe jontJOD, als zij~de . ~_:, .. \enbeschaafd ,
even als een stoke
'Bij ';KJIui0mt DOg" ,bet Van!'o8ngel'\gemaakte, "erkw.
lJengelen voor, in den zin van, ,metst.oklie.,:\81afla'J',lietwelk,:'bij Hoor-r overdrag~ijk ;..oorltom~t;ii'90~*~·.~81ljl
:,tJeltand'elen.
BBN;GEh, m, ~ meerv.. 6'e.ngel.~ ,·Meest· ill ·~erd. .xen
Noordholland gehruikelijk , voor een ,,~J-~;-'J(.da'~.id
'WGrd1.t:·VOOF· het afvaren der sohniten ,ell ',het. ;8Iui.... van
de~poo..,.· Vallhierhet Werkw. benglJ_,:·~
in'~

lmNIEUWEN" •.. eripefsoOI11~··fw~.;·van niel~:/: lull benieuco-:
de 1 hee.!? be'l.i'elStikl. ,. "Niea\vsl¥eng zijrr., l1egarig.1:ijn te
~~ten: !Le~"\ lteiiieu,wt·,mij·;':.aciJ'·'mi/'..:li8niBuf41e1 ~nz: '. Benzel/:.wd· ZlJrl ,oO!< ~ m·:deazelCdtin ailTrgeb_tJlblijk :~ik·ben.
}..ere,euu: d" ,hfJe tii~, ~ad,
J(J,ftoopen:.·
BENIJDEN, h.
iJ:'b81Jij"tlde ;:/Wli ·beTt~d• . 'Nijd',IIgCU
mmanlt , ."'(', ove., 'e~, zaah', laten }jlijken', ,ieman'cl !Ji!nij~..

w.,,.

.til

Il~a~ dfgUI1Sligzijn.; iem:: n.d iets lJ~1'l:ijd~n;.·V~n bier

~e.nijdstt:l\: ben!Jtllng., ·henTjden,'1waardl,g.
llEMJEEN 1 (be.kn9pen)·; l}~ Wit, zk beneep ,heb benepen,
-'I.'~ iets enij ren. . Ziebe nepen:

- ..l1i'.nqJJer.

~NE"I ;~Ht·l:J.en.

BENOEMEN, b. W' 1 ik benoemde f'.',!I,8·b· henoemil.Eenen
naam geven: nieuu/e diTtgen ·m8t~·fN,ieaUle;·""ai#en ~lUJ·i.
~mtll,.~· l\Iet.:Dan.te" \7~rrtieren"
minstellen: ,iemaml.,·tof
poogd, tot erfgenaam enz, benoemen, '\tao,:hier~,:iey
.,,..,my,tl.·Wno'e in-iiJg,.
BEN()ODIGO, verled. deelw.van het , bij' KIL•. vocrkomen..~, ...._ocU:·:JteedAt ioc, itnbrnik geraakte. W81'k;iv. :, beno'oiligen.
Om iets benoodigd ,verltgen, .zYiz; ookiet8 benoo-«
digd-"ne!Jfien.'

BENOORDEN, bijw.'·' 8Jl"VOOr~i T'CD' J1tmnlea.:: benoorden
de ·lin,i,e.
BI~:NT;, v., meerv, benten: Benaming vaH,tiJeJtci sdWIdersgelJtd~chap. (6 ROlnc~ ,Vall bier liimtunoeiZe,;r" 1Jent4dJiitl~
henlpog81.· Nlisseltien is bend, van",b~nd6',.1.lie.lde1 q\lcr-kiesliikste spelling.,
.

J~EEENE~",·b4··':'V. ~ il;·~.b.e<J.tf.feTld« ,.. ',elJiJeilefend. Hel~
zelfde als oefenen,"' Van hie:fbe~enaar:" . heaif81ling.J

lJI4t)LI~~~,~.· ,;b~'

:BE~~t, .b.

w"";:

ilc.,~.b«oiiede i,:ILeb··~b8.b/j,eda·'

w.,

il: beoogtie , lzelJ;.b.f!;()ogd.; .Eigcmlif\.,

Me; tile.

~.~ ~88n"":heschodV\(~",·~:Vmler;~~l:>~dQeteti:~.·.dtl'~

dog~·\,H Jk'a/~m(j~e,7,Va;n\liier,

heoogiitg.

BEOQl{ OEtLE~\JJ.,:~w.~~ "J./: :·j,iloordeeide·.,rlte/; /;e6o'rile'rl:ld•
.Oord~4I1 QVitI'- 'vtdlen: ik·;kdn d(l"nie~ ·bt!Dord'ti8len.

Yltn\ l)jer:"blfQ~rd~k&g4
B,EOORLOGEN, b. w., if beoorlaog~":1&6bbIIooi~loo!fd.
Den: oor)<JgaaadoOn'; ,hcs·Cr9Qen. "\7:aa· _ 1Jeoorlo&er~.
be00 rloging, '
'ren·ooSlen ~ ' beOollteiJ:
JiEOOSffEN, bijW. en ~oorz~
Ylaa·n'deren.
~
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BEPAALD bijvly n. , zijnde het ver). deeiw. Van bepalen.
paalde r, bepaaldst. Vastgesteld : op den bepaalden
tijd. Van hier bepaaldel]k , bepaaldheid.
BEPAARLEN , b. w. , ik bepaarlde , heb bepaarld. Met
aarlen versieren , meest bij de Dichters gebruikelijk : Hof
epereld met uchtendtranen SPIEG .
BEPALEN , b. w. , ik bepaalde, heb bepaald. Eigenlijk ,
niet palen: voorziet ;. met palen afzetten. Overdragt. , be.
perken : zijne wenachen , z jne driften bepalen. Stui.
ten : de stroom bepaalde zijne overwinningen. Vast•►
stellen : eenen dag bepalen. Beschrijven ,: volledig voorstellen : wij moeten het geschil , vooraf„ wel bepalen.
Van hier bepaler, bepaling.
BEPEERLE 9 zie bepaarlen.
BEPEILEN , b. w• ,- . ik bepeilde , heb bepeild. Hetzelfde
als peilen
BEPEINZEN, b. w., ik bepeinsde , heb bepeinsd. Over~
c nkén. r Van:. hier bepeinzing.
B EKEN, . h• w. , ik bepekte , heb bepekt. Met pek
.

-

,

bestrijken. Van hier bepekking.

BEPERKEN , b. w. , ik beperkte , heb beperkt . Een perk
zetten. Van hier beperker, beperking.
BEPISSEN. , b. ` w. , ik bepiste , heb bepist. Met pis nat
maken , bevuilen.
BEPLAKKEN , b. w.-, - ik beplakte , heb beplakt. .-p iets
plat e:r ..^ eenCW. uur beplakken. Van hier bepkkker,
beplakking , beplaksel.

BEPLANKEN 1. t^., -i b p nk 1e , hel> beplankt. Met
planken voorzien. - - _Van hier beplanking.
BEPLANTEN- b.:w. , . ik beplantte , heb beplant. -Niet
-

boomen en planten voorzien ; eenen tuin -beplanten.
Van hier beplanting:
BEPLEISTEREN, (beplaatteren^ Is, ww. , ik bepleisterde,
heb bepleisterd. Met pleisters beleggen het gezi,gt bepleisteren. Met kalk bestrijken : -eenere . muur , enen
zolder bepleisteren. Figuurlijk , verbloemen ; hij heeft
,

die daad met eenen schonnen sehj ►n bepleisterd. Vin

hier :bepleistering.

BEPLEITEN , = bb w., ik bepleitte , heb bepleit. • Pleitende
verdedigen: eene zaak bepleiten.
BEPLOEGEN b. w., ik beploegde, heb beploegd. Met
de ploeg - bewerken : het land beploegen:

BES`

BEP. BER.
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jpLVIZEN , b. w. , ik beploos, heb beplosen, Aan iets
pluizen.
$POEDERENT (bepoeijeren) b. w• , ik bepoederde , heb
bepoederd. Met poeder bestro en.
BEPOTEN , b. w. , pik bepootte
b bepoot. Béplanten•
Van hier bepboting.BEPRATEN , . w• , iik bepraatte, heb bepraat.: Met
woorden overreden.
BEPROEFD , bijv. n. en ver'. deeles. , zie beproeven. .
BEPROEVEN , b. w• s ik beproefde, heb beproefd. Eérie
proef nemen -, toetsen : iemand beproeven ; ik zal het',
eens beproeven. Onderzoeken : beproeft alle dingen.
Een man van Bene bedroefde g bekende , deugd. .Van
bier beproever, beproefster, beproeving.
..

BE AA D ,,• o. , overleg : in beraad staan ; na rjp bo~
raad. , Besluit , voornemen : ik heb mjn beraad b*

mij.
BERAADSLAGEN , o. en wederk. w. , ik beraadslaagde ,
heb beraadslaagd. Onz. , overleggen over iets beraadslagen ; zij beraadslaagden nog, of z zich zouden overgeven. Wederk.: zich beraadslagen. Van
hier beraadslaging.
BERAD , bijv. n. en bijw. , beteekenende zoo veel als bereden : met haer beradde raén. VOND. Men zegt. van
Benen wagen , dat hij berad is , wanneer hij zoo lang gereden heeft , dat de schorheid van de assen en naven af
is. Dit berad komt weinig voor, zelfs niet bij PLANTYN
en KILIAAN ; en daar wij geen woord hebben , dat berad
eigenlijk uitdrukt , zoo behoorde men het , zegt HUYDEC. ,
in , het gebruik te houden. .
BERADEN , wederk. w. ,_ ik beried mij , heb mij beraden.
Zich:. over iets beraden , iets in beraad nemen. .Zich
weder beraden , van gevoelen veranderen. Het deeles
beraden wordt in de beteekenis , van bedacht gebezigd:
zwel , of kwalijk , in iets beraden zijn. In den. BYB.
1477 , komt het voor , in den zin van aangemoedigd.
BERAMEN b. w. , ik beraamde , heb beraamd. Vast-=.
stellen : eenen tjd beramen ; een ontwerp beramen.
Van hier beraming.
BERD (bord) , o., meerv. berden. Bord is, vooral in zamenstelling ,, meest in gebruik : dambord., tafelbord ,.
uithangbord., enz.. Doch be. rd wordt wederom in de
Q3
spreek-

n.:

2

re nijs- t , iets te berde , ..brengen , voor'.:}ijbrengen
voorstellen + gebezigd.
B Èi%r,, zie beiijder :
BEREGENEN , b. %v. luit woord wordt in de. o, b epaalle
Wiji; gebezigd , en wel in de uitdrukking ziel& laten beregenen: gij moet u zoo niet laten beregenen ; en in
410fl ljdenden : ,-. bèregend worden ej1 zijn , door
den regen nat gemaakt worden : tinij zin , op de reis,
geheel beregend geworden,
Beregenen komt reeds hij No'riER voor.
$ERt.EG^I' , zie berigt.
DEREGTEN , b. w. , ik ?eregtte , heb beregt ► Iemand ,
voor zijn geld , waren geven : iemand tvel , kwalijk , beregten. Eenen zieke beregten , het laatste oliesel ge"
Ten , het h. avondmaal toodeelen , en daardoor tot sterven .
•oorbereidren * , in welke betoekenis het zweed.sehe beraetta ,
en deensche belette gebruikt wordt. Otil. werd dit woord
ook in deal zin van. besturen gebezigd :. 't iitcy$ bereeli.-"
tea. Bvs. i 77• VOND, bhe igt het voor onderrigten
hereidit en ker me. Van hier beregter, beregting ,
beregester. Zie verder berigter^.
BEREID , zie bereiden.
BEREIDEN , b. w. , ik bereidde , heb bereid.
GeveedGmaken : 8pij bereiden ; pennen bereiden„ zich breiden , voorbereiden. Bereid zijn tot iets , gereed zin.
Van hier . bereider, bereiding bereidat r•, .be.reid^cr liig,
bereidwilligheid , bereid il(iglijL•.
BEREIDS , bijw. , alreede, reeds : het is berei ds ge.ekied,
Dit bijw. behoort . tot het verkd delw i1 ereid, ♦ ULPIii -LAS gebruikt reeds railhtis , waai mede het angels., ie ,
eng. . alre'ady , zweed ! redan , en ons reeds overeenkomt 4
Albet•eids , voor bereids , is Bene onnoodige verlenging,
$E NDBEL , o, , rmmeerv. bereidsels, Datgeen , waarmede
iets bereid wordt. Inzonderheid draagt het mengsol van
€ijeren enz. , waarmede de wijnkoopers den wijn beider .er f.
zuiver maken , den naam van bereidsel.
BEREIK
itstrekking
, o.
: datU
o fn^
rn bereik , F L
s ben
kan daar niet bij reiken. Figuurlijk buiten ket bereik
van liet geschut zijn ; dat is boven min. ►ePe . ]be~
,

1

,

.

a t r boven liet bereik Pan mijn ve.ritand.

PE ENKEN , ,b, w. , ik bereikte, heb berefkt. Mei miken
bg ot o t
e Z 4W
k kan. - de boveaate planknie4
,

Fignu~~ijk, ' aankQDlt;n t;.,,_n4e~,~tq:~q·'·7kg.firf-:i!t(e:q;,~,'i/I!.
oaonds , de etad , 'de' .',t.&pe/h !/;jj :~/jee:f{...l:~.ed~ . tw(ntig
jal:en~~.e,reiJ,;t• "i!f twiutjii;iar~;pq4~).J' \14,oe~~~,:. ,yerkl'ij,~en.: ~lJfl" ()f)g/~aF:." ~e&~i~H:<~Valli:hIC)J: b8,.el.~l(jg."

BEHElZRN;t·, h, .,,~, .'t~i);" Qet~if~'..•:, 4Rk~~·/J~r~i8d", .,QwJ;,of
Qp. ~~fI' .Jttaaw) ,I~~iaeni~; ~J.ettn· f la/'(t/,.; hlJ,te_ll,n.t. ,~()()~~ .~
zelve l'eizen; de', kermi8sefl bereizen ; op 4~" ~e,uUaSen
tei~ell.~ HeL ~l~., .: deelw, .bereisd s : als :bijv~eld.J.t~ Wostdc.
gezegd van iemand, die veel gereisd heeft "'~ ~g'., .'h een.
be r6ttltl:mdn.
BEREKENEN, b•. ~., i/; 'Qere};e~de , keb ,bere14end•. J:)9pr
rekeaen aanwijzen en hepalent'floQr dati. 4.el: g~A4J.1,ffV

Jaat. z.e:tte.T/;" !6al .ilv.de .NQ,teT4 8er81 . berel8n8n~.·Van
.
.. . ,
BEREN ,~eroud. w., waarvan het werled, det?IVf.'.K4.bQ~·~!Z
}fter bertilsenirlg.·

'r.Jleeollog in gebruik is,

Zie g~horen.

BERENNEN ~ b. w, , ik berentle ,. neb berend,

In, bet

kl'ijiiwe,eo.Eigenlijk, alrennende, d. i -.met de ruiterij ,
~'''.vaU~Jt.
~lneculijk echter wordt bet gebruikt, V'lQr
·O$lS:~l.n, .•u~.\- een. k5cur ronJQiP insluit~n,:. eene stad:
·"lle,-re{$fi.n,. Vlin ·-: llie"'., hercnni-og.
BERG. m; , meerv, bergen ;,~ etJ",,~.,·~g9 ,.bflF:g " (J11(l,tt.nb'e~g
beblimmen,

Figuurlijk, zwariglleid,. ,hiJ)\1~s)'kij i!l:di~1lJ

berg neg niet opere Bergen oan. .warig/lied61le,. ..Ds
haren rijzen mg te berge, om sc1u'ik~~n;' o9tzeni~c;.lrit,
tedrukken. Iemand gOlilden bergen, seer veel , (Jre1()I161tfj
spreekw, Vanhiel" bergaarde , bergar;;lttig f berg~t!~
ner, bergblaauw; bergeppe , berggeel, berggod, b8f:&{fodi/;, hergg.roeR,. berghoen , 66rgket.fJ.n,br;rgt'''ifJ#Ull.

hergmuis -,bergrot.. QfJ7lJIJ,toj "bel,·gt;tQ!grO;Bf'tt.,be,,§;water, bergioerb , bergwerber ,. be.rgzQtJ;.t• • .Berg. ·.h4~~ . ,q~ een.'.@~Q~de,n,. VfJ.'kcn. .Zie . ~a}'l.lf.
_

.,;.DrJ.. ,ehijllt f4al de ~~beleek~s-,~f.tn :J~~ ?N~ordt l.M1J-C
t\~:ho'og"e t of ver lteve'Dh6tid" is; .en. d~a,~~ .is. htf.~!·.~
~Jijk'f dt\. het . '.tH ~ oude.hefl'en,.(J'~,·i. f:heffen,,·'.h.h~.t.
Altdte:teAieiGMIl bet afvan} 'bet .~er1l'~el. be,:gt!a.Jj Mw...
E)l-». 4, .ill' ide. »ergl'u gcvoegelijlt~ hewaQr=plQatseft~ ~~~;w~r;-

de» ,om het. Y,ee.',', (~ijnd~. dc.. ri.i. kdom:,•. 01. .lQt ;:'(goJ!v~~~eQ)
\1001' de koade ea, deB, .vlJand ·te· hcveu~.
B~RGAF, bij~.; No(.)r: .den berg of. ·.Be'PKQP ~ b4rg.aj:
~rgaf gaan.
BERGA~10T, (bergamotpeer/i,';'::,' awery. bergamqtl6 f4e
Q~
W9·
:no

IF

Wij hebben deze benaming van het fr. en ital. ber'gamolté bergamotta ontvangen. MENAGE leidt dezelve van
Iiet turksche beg, een heer , en armout een e peer , af,
Z ij n de bergamot dan zooveel als heerenpe e ,.. *Anderen
beschouwen den naam der stad Bergamo , als den oor-'
sprong van dit woord. Van hier bergamotboom , b er _
,

gamotolie.

BERGBE WGNER , m a - „ meerv. bergbewoners. Iemand,
diep op de bergen woont.
BERGEN, b. w. ,iik borg . heb geborgen Iets Ivan een
verongelukt schip aan den oever brengen ; redden , be-houden : het schip verging, maar de goederen zijn -

geborgen. Er zin slechts weinigen van de manschap geborgen. Figuurlijk , in zekerheid brengen : h9
heeft zich nog in tijds geborgen ; hij is, geborgen,
bezorgd. Verbergen , wegleggen : ik- heb het op eene
goede plaats geborgen. HOOFT bezigt het . in den zin
van ontzetten , bevrijden : deez' makende gereetschap
out Slui8'' te beugen , gaf orde tot wapening. (,hul.
werd- -het ook gebruikt voor vreezen : si sullen berghen
den here. BYB. 1477. Van hier berger, berggeld , berging, bergloon , bergplaats.
BERGHOUT , zie bark/zout.
BERGOP , bijes. , voor den berg Zie bergaf.
BER IELEN,, zie beruiken.
BERIGT , (oul. beregt) , o. , meerv. berigten. Het verhaal
.1

eener gebeurde zaak , ook het: geschrift , hetwelk zoodanig
een verhaal bevat-: berigt van iets geven.
BERIGTEN , b. w. ik berigtte, heb berigt. Narigt , ken-nis geven : iemand iets berigten. Van hier berigter,
berigtster. Zie afrigien.
BERIJDEN , b. w. ik bereed , heb bereden. 4p of langs,
iets raden : een paard, eenen weg berjden. Door: menigvuldig - raden , geschikt maken : een paard herjden.
B9 berjdt een slecht paard , met die zaak , onderneemt eene gevaarlijke en nadeelige zaak -, spreekw. , in de
gemeenzame verkeering gebruikelijk. Het verl. deelva. , be .
reden komt bij HOOFT, VOND. en anderen voor, in de
beteekenis van overvallen; b.- v. bereden door de koorts.
Van hier ber.
"der. In sommige dorpen van Vlaanderen,
wordt een schout berjder genoemd i van het oude l eriden, d., i. , regten , regt doen,
BE-

,
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B ERIJMEN , b. w. , ik óer ► mde , heb b rjmd. In jui

brengen. Van hier óergmer, l ergming.
BERIMPELEN , o. w. , herimpeldé , . 'ja berimpeld. Met
rimpels bedekt worden. Zie rimpelen.
BERINGEN, zie omringen.
BERISPEN, b. w. ik a berispte , hel berispt. Wraken,
bestraffen : hij . f eriept alle mensclten. Out, werd iet
ook voor ]bezoeken , straffen, gebezigd : Ei . I eri et
(berispt hem) oec met pinen in den bedde. BVn. 1477
waarvoor de tegenwoordige overzetting heeft : oock wort
hij gestraft met smerte- op zin . leger. Van hier be..
rispen; berisping , berispe4jk : een berispkelq leven;
beriepelgkhheid , berispster.
BERK, m. meere. berken. Anders berkenboom. Uit
hoofde der ongemeene witheid van bast en hout , van liet
oude brechen , breken , d. i. schijnen , blinken. Van hier
het onver'buigb. bijv. n. berken , van eenen berkenboom
gemaakt , of daartoe be:ioorende : een berken tak.
BERKENBOONVI.,, zie berk.
f

BERI E]MEIJER , (bi KIL. berkenmei) , gin. , meerv. ben'kenmeiers. Eigenlijk , een tak van den berkenboom , van
berk en mei , van megen , maaijen , afsnijden. Wijders , een
beker, of drinkvat , gemaakt uit eenen mei , of tak van den
berkenboom ,, bij de Ouden zeer in gebruik : laat den rijn=
schen' berkemeier lustig , rustig , ommegaan. VOND.

BERKHOUT , zie barkhout.
BERNEN , zie barven.
BERNSTEEN , zie barnsteen.
BEROEMD , bijv. n. en bijw. , zijnde eigenlijk het verled.
deelw. van het volgende beroemen , in zo`over edit in den
zin van roemen , zeer roemen , gebruikelijk moog geweest
- zijn. Beroemder, beroemdst. Met roem bekend, verg►
waard.: ee -beroemd man. H* ás zeer beroemd; zic4
beroifnci ~ken.. Van hier beroemdheid.
BEROEMEN , wederk. werkw. , ik beroemde mij , heb m"
beroemd. Roem op iets dragen : zich op eene zaak
beroemen ; hij beroemt zich , dat h enz.
BEROEP ,- o. , meerv. beroepen. Beroeping tot een ambt:
een regtmattg beroep het beroep is ;hem reeds op^gedragen. Ambt wis van bestaan: een schoolmeester
van zin beroep as, dat is min beroep. Van hier beroepsbezigheid y beroeps brief, enz.
BE_
Q5
-

RE s b' w. , ik beriep , heb bei-gepen. Zoo.: hard
roepen , dat meta ons kan hoorera : / w Ct s rree da zoo
#r, dat ik hem niet beroepen kon. Zarneuroepeu _ eene
96rgradering beroepen. Tot de waarneming Van een
ambt roepen; iemand tot schoolmeester, leeraar, be-roepen. i: ft op iets: beroepen , het als een bewijs,
of getuigenis , aanvoeren. Oul. werd het in den zin van
b erispen gebezigd : alzo _Monluek hem daarover beriep.
HOOFT. Van hier aberoeper, beroeping.
OEROERD, zie beroeren.
BEROEREN , b. w. , ik beroerde , heb beroerd. Eigenlijk

aanroeren , aanraken. Overdragt. , gntstellen , ontrusten :

zijne aanspraak beroerde liet volk. HOOFT bezigt het
voor betreíiën : beroerende den godsdienst. . Het deelw.
beroerd wordt , meestal , voor lam , geraakt , gebezigd:

hij is, aan beide zijden , beroerd.. Van hier beroerdheid, beroerder, beroering , beroerster, beroerte , voor
oproer . en .lamheid.
BEROERTE , zie beroeren.
B ROESTEN , 0. W. , beroestte , is beroert. Roesten,
door den roest bederven : de sleutels liggen daar te
beroerten. Van hier beroestingr.
BEROKKEN , hetzelfde als berbkkenen
BEROKKENEN, b. w., ik berokkende, heb berokkend.
Stoken ,, verwekken : .kwaad berokkenen. Dit thans .gebruikelijke berokkenen is bij ]Km. bero4ken , in dezelfde
beteekenis ; ook bij PooT : wie hebt gij 1¢, pl, j,^ rr , nu
't meeste leet berokt ? mapr ook in die van het spin-rokken- met vlas vc orz..ien.... Vier hier berokken r,. be-'
r

. r. o 4 Ler aai'eter, berokkening k
BEROOFD , zie berooid.
BE OOID , bijv. n. en bijw., , berooider, of meer berooid
berooidst, of meest berooid. Arm: het: is een be'
rooid huisgezin. Tot eene radelooze armoede vervall ii.:
',, .Lands Yaders, door 't geweld, verdreven , gan,eeh
berooid. J. DE MAAR. Ook op den tijd toegepast . voer
verarmd , ontbloot van al wat wenscbeljk is : Pen, n rs-ge en berooide tqd. Moot. V rward , ontsteld : be oa
v~n zinnen.' Van bier een berooid hoofd.
Volgens KIL. is berooid zoo veel als beroofd bet verled. .d eel w. van ber•o oven.
R

3E OOKEN , b. w., ik berookte, hele bero kt,^ In dei.
rook
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rook `.bangen; met rook laten* doOrLrekkJ1 tr 4'erdate

,brieven berooken. H e t, j erJed. d•!-:6 kt wordt dek
ira eden zinn . van . con . deu rook bev,vaLkt, . gebezigdo. die
,-

7nr..cur is geheel beroakt.
SE► O V1J1 , h. W. ik beroofd 9 heb beroofd.._ .: i es c ,

ieimár ,d s eigendomi tv^
aderre
k en me
g g^ tel
t geweld
wegnemen
i emaed.. bergo ren Coke van -'iets berooper ; iem,id
pan liet bizen,, pais zijne eer bergoven» In pene
tt sektere bet ckenis , het genot eener zaak - verhindor
dit toepul beroofde wit : vaan de geleenheid , om enz.
., I,
ree s'. lang .,van ' zin bezigt, *be •oofd gé c' st.
Ook met iaen tweeden naamval pond r trn siri4v duidt

•deel Ø/88 man is zijns eerstunts. -be ooft. - D. v
omuxu. Van hier beroeper, lwrooving.
J3hFR0UW, o. , leedwezen : $eroucv over iets heUber^ ,^ oe.
fienen,.'tooien, Hiervoor , oul. , ook berouwen, berot^tinas.

IWJII OUWEN , tinpers. w. , het l eros~de , heeft berouwd.
i3erouw hebben ; liet berouwt m/ , dat ik , enz. ; -- die
daad berousvi mij.

13ERR1 , . (bxorrie) , v.^, meert►. bc rries. Een. werktuig, om
jets op te dragen angels. bomre, 'berg , 'eng. tea#'e , vá ,
liet oude beren , ziende. op de ie,teekenls van drama, en
-

overvoer trn.

KERST, (barst 1, .borst) , m. , meere. b-ersten. Ee bor4t
ja het glas , in den muur. Out. ook voor gebrek ge..
hezig(1. Zie bersten.
BERSTEN , 0. w. , ik borst , ben geborsten. Eene scheur
bekonien , van elkander springen : de aarde , de mu r
is gebor:ten. -Het schip stiet Zich te bersten. Fi-.
gaurjk : van spit ber sten.
Westeg , ho ogd. bérsten , zweed. brisla , ' angels. berg.
ter . to l urst , drukken het geluid uit , het-welk
eenige distin bij liet bersten , maken.
T UCHT, bije n. ' en bijes.., zijnde eigenlijk fret ver). deèlvv,^ ,
van hei. verouderde beruchten, bij KIL. ook beraolï gen , in cen kwaadti gerucht brengen. Beruchter , beruchtst. Bekend . in eenera kwaden en goeden zin. In
oenen kwaden zin : 41s Moyses van een rnoort berucht.
J. CATS, In eenen goeden zin : doch beruëht van kui-.

eche zeden. T. , ASSFLYN En unie . voorts , allermeest ,
n . w, slz.eit s yn: berucht 1..D GROOT. HoorT ezi t

B E R.
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cht1gd , door het gerucht betigt, ter kwader faam.
zlgt
staande. Van hiek beruchtheid.
BER KEN , b. w. , ik berook , heb beroken. Aan iets
ruiken : de hond berook mq aan alle zijden. Fig. , iets
naauw eurig onderzoeken , om het te leeren kennen. Verkeerdelgk bezigt men hiervoor berieken , dewijl rieken
eigenlijk is uitwasemingen van zich geven , die de reukzenuwen aandoen , en ruiken , door middel van den reukzin , deze uitwasemingen opvangen en waarnemen. Van
hier beruiking. Zie rieken en ruiken.
BERUSTEN, o. w. , ik berustte, heb berust. Even als
rusten : die gelden en papieren berusten bei► mij , zijn
onder mijne bewaring. .gene zaak , eenigen tid , laten
berusten , niet behandelen , in denzelfden staat laten blijven. , Wij zullen het daarbij laten berusten , blijven.
Op hem berust de welvaart des ganschen huisgezins,

komt op hein aan. In eene zaak berusten , zich die
laten vve gevallen. Op iets berusten , zich verlaten , vertrouwen.
BES , (bezie , bei) , v. , meerv. bessen. Witte bes , aalbes. Verkleinw. besje., Men acht dit woord afkomstig van het oude beer, df ber g, met verandering van r in
a., en dit van beren , baren , voortbrengen.
Dit woord wordt ook in eenen gansch - anderen zin ge-

bezigd , namelijk , voor eene oude. vrouw : eene tandeloowe bes ; waarvan het verkleinw. besje in den gemeenera
a,

spreektrant , voor grootmoeder gebruikt wordt : ik ga,
naar mijn hesje. Dan, vermoedelijk , is dit eene verbas-.
tering van best , beste , gelijk in bestevaar, voor bestevacder (een oud man , grootvader) , bestemoer, voor bestemoeder (eene oude vróuw , grootmoeder) : gelijk Kalijbe , eene overoude best. VOND. J. OUDAAN bezigt het
woord bes ook voor eenen ouden man ; doch buiten dit,
weet ik hiervan geen ander voorbeeld. Zie best.
BESCHAAFD , bijv. n. en bijes. , zijnde het verled. deelvv.
van beschaven. Beschaafder, beschaafdst. Eigenlijk ,
door schaven , glad en effen gemaakt : de planken -zin
rondom beschaafd. Fig. , wellevend : een beschaafd
man. Van hier beschaafdheid.
BESCHAAMD, zie beschamen.
BESCHADIGEN, b. w., ik beschadigde , heb beschadigd.

Schade toebrengen „ een huis beschadigen. , Van bier
be-
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beschadiger, hesen(tdiging, besoliadigster.
a

Oul. was besehadern , voor - beschadigen , in gebruik.
BESCHADUWEN , b. w. ,.' ik ,1 esch^d w de , /eb bescha,

-

duwd. Met schaduw bedekken : de boen enn' besschadthteen dat huis. Van hier bescha4iiviizg.
BESCH MEN , b. w. , ,ik - be8chcta , heb beséhaa .d.

Beschaamd maken dat werk best%c&nmt zijnen miter.
]Iet deelw. beschaamd ,wordt 'in de beteeken:s van sc#
rood , verlegen , gebezigd : op dat berigt. wennen =1-991
beschaamd. Van hier beschaamdhejd.
j

:

$ESC HARTSEN , b. w. , ik besehanste , r heb best.
Met eene schans omgeven: een leger ° rrndonm8 bcáchansen. Van hier beschansing.
BESCHAREN , b. w. , ik • bese aarde , bieb .' bésc;aard
Heimelijk stelen, onderdei; hakden` wegnemen : J j► heeft ,
langs ➢ dien tveg , heel ' mat aschaard. Van hier be-^
„

sehaarder, bescharing , beschaar=ster.

BESCHAVEN , b . w. , -- ik beschaafde , heb beschaafd
Eigenlijk, `door shavn glad -.maken. Figuurlijk ,-overzien ,
veteren{; een werk? beec4á en. Van hier beschaver,
bescAaving.
RESC HEER , zie . be8e eren.
BESCHEID , (oul bescfteed) ,. mneerv. besöheiden.
,

rigt t van eene ree k9 #an naau-

welijks eenig onder bescheid. WAGEN. Antwoord: í"e
mand bescheid geven - *Van hier bescheid ;doen, door
drinken , de toewensching van gezondheid beantwoorden.
Bezworene brieven , anders charters , acten , • Worden ook
bescheiden genoemd , van het werkw. bescheiden', ia de
beteekenis- *van beslissen.
BESCHEIDEN , 'b. w. , ik bescheidde , . heb be8ehejcZén.
Bepalen ,aanwijzen : 'eeneer tijd bescheiden. Iemand
ergens bescheiden. . Hier heeft my R ozemont bescheiden. POOT. Besluiten : het was f te voren co bescheiden. VOND. Oul. , • werden de Regters ook gezegd
te beséhe en wanneer zij, door hunne uitspraak het
geschil titsschen twee —personen beslisten. Meer --èndere' nu
verouderd , beteekenissen van het werkes. bescheiden komen bij KIL . ' voor.
BESCHEIDEN, bijv. n., zijnde het verled. , deelw. 'van', bescheiden. Bepaald geschikt: elk ira Zijn bescheiden
bbedr f HOOFT.. Des menschen besoheiden '-deeL Voor
...

be-.
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DI Oss

beleefd, _ osmih 1 Inschikkelijk en billhk , j. hipt tiap..
&, - van , vergrooting : bescheidener, be8clzeidensg.1-J ij
* Win bescheiden mans Van bier
beaohe d r heit ,
,

. , e +che denlrjk.

BESC VELDEN., b. w. , ik besciioid , heb beseholden. , Be-i
; ven. '!DOPT bezigt het voor beschuldigen ; ook yó
..graf baar verklaren.
kESCHENKEN , b.. w• : - £k- beschonk , heb beschonken
B gift geit : i e mand met een boek bescheni'en. Te drinken geven : hij heft ons dapper besélhonken.. Dronken
waken: - zij zaten f #tra te beschenken, . Beechonkeii
wordt Als. eene wellevende uitdrukking gebezigd, voor dronken : hij was zeer bescl onken.
Ç

, b. W.., ik beschoor,, heb 6esch aren. Rondt

9tn afsche re ; az eetra het" 1u ofd letten bescheren. Van hier
6eap/rigc -eer telingen van de ,. beeclker nge uwer
schapen BYBE ►YERT.
►
11 b , ik, beschoor, hei beschoren. Toe-.
td
, ~oorzaken.: 't I+ ivaer, 't quae S avon thuer
deert : den vromen- ttr idt-op. strgdt, C mtPn. Thans
is het verled. deeles. beschoren meest in gebruik die
vreugd is n?ij niet beschoren, töegedacht. • Vat was
: er , P4n. den' Herrel , - dat s'as o'ér hem be4cho,
rem, bepaald bes o m Iet zelfsi.. naamtiw- 0 beech®or b1
KIS . beschere , bescher- ag'1i.e. , van dit 6e eren « eleid , . is. iecL in gebrn # gew, cs t 't 4ècheer dec j e
mels., Hooir Zie sehero,i
Dit wood- kom; ..reeds ,b l rxER voor wrat it« bet
ede j
?nr hei angipls. `sQt^►• n o de le
BESCHERMEN , b. w. , ik bes.r her e , ' h 0,4, beeel errz d.
EigMijkz,'.tot een .,scherm »trekkei : die boom ë hërm
q Ppor de hitje• Ovw dr ,, ve dedigenn eerra -etac ,
n volk beschermen. Van lier beschE =mer 4 4 ^elLer_
rnung) beseherrneter. Zamenstellingen zijn besohe, -mengel, beschermgod, . beec_Iaermheer, enz
.

,

,

-

JW GUJETEN , b. x w. , . ik beschoot , heb beeiit,ien
p
hei sehieten ; eene stad. iee(h eten. Dow se et
. he toeven ; een ge'ee r beechieten. ` liet ge en t ,
af schietgeweer , bereiken : ik dan ,. met . dit` !'`e r,,
rullteew Iwoge beschieten. Overdr.4» eti6-ei
,

sc 4Atezt4 tref en. Ter eer van iemand schiete" , . uMmd
mez .1et4iiz schoten he3chea. Met } ttCA"k "
f

tien:

B.ES.
:deJl: eenen '%oldel:', een :dnl;.~,.. b,.olzidten~i
Dit woord wordt ·~o~.'aIa . onzijdig~~g_.igd" in de volgCllde spreekwijzen: dat werl: heackiet niet , vordert
niet: mijne oOKen". ;1I8QAie't8n·~, >Icbiete~
',pm. tou,
vanvaak,;. ,Wtlsn.oOr ..:\{<lNDl)L,~. ia "den' medrij.ehde.., ;l'orm,
heeft .:,eefl..:'d:u1UJ4 .ltttlp, ,IJ,.cl/,Orl:l··· nock' ~aeu"'.fJlii~''''9ne oogen;
BESGJJ1INEN"t h~ .w~, ji lJekl'teen., ·,he" he'like1lf!n.; 'v.u,
.)ichlen.l,:d8, Gon. ge6ch,iJt vRs4a.lfrond.: VanhieW'~e-

to••'

~w9nin~

.

,

DESCHUTEN. b.w." i~ beschees , keb be"Metwt.l,Eene
Aier. .laasste ni\dYl1hkiug60 'J Yoor ~met. ,zijoen afsao!r*oedeten,eiJ uguttl'lqk ,.\~~hedriegen •. " Van', bier, iu:de
fiprlijkc beteekenis,. be,o~#ie,.,'be.8ch#te'iJ·~IJIJIIM'·t-.
liter. (
B~HIK. ,,0. &n 'bijua verQuderdwoord, 1100r be.tohik~
_. killg~,"hestel: ',door: fIAJ'a 9sIJckict .wan. . IMPen'~iUfdt"
CAMPH.

MSeHIK~,.Iie aJb.e8c4il:.
~m~Nt .Jr'l•• i~ i~ lJe,c1li1te

,.lleo !lese/filt. ~'\T.e"
zenden, bezorgen :&11', st1JA~ W'.u ttJ1rstona 1J(/~~A~li:~n.
1D(~de .breilgea>l I&pe"1&aken' #e.ciitJ;tm~ . V~~~
M~}ke.b.· Rl,)8', ~.1,t~,·6~il~eR. ,Y."o hier'.,ok:1Je8Ml1:al'
(albescbik), be8chikker, ~e$~hil.,ii;tg~ b~8CIt·~l~.'~~,..
r

.,

BESGHILDh~EN-".h.W.·t Ii '6e&dl~lderde,1te" ,~b13/I.

. MP4... M~t_Bdtilderwerk. versieren seene &tllJilr 1J'e~6JtiIil~n.

Van Itier 668f)hildering.

i# liesc/timmeld. Met schimmel hezet wordene aiie«: klclt'intiJtell
YI,.~A-'-,:) Jile8'Clzil'imJ,eitl brood, Vaa' hier ,hekJIifmmett#fI.
aESOHIMPEN .b. w-,· i. .beechimpt« '1' h81J.e.IJehi~t.

'1JES£1JB1ME:LEJN.~'~ ',0•., W--1"' he,~chimmBlde,

"&.UJ;8chiDlp:~toevoesen" hespotten,

Vall :bier' beaeAtm. _. .

pe7:tj:, 1JelCk.imp,ing ",h6#:Mimp8;ter...
B-BSaHfJP{l1"..J)ijv.,:o. .ea. bij.w~ Hetzelfde :,ala

heSMtUt!4fj

d?~h .~st gehmikelijk in het ·tegeDge*ldeon6'8e"'iift~
\ : :ZW·;~i. woQrfk:

BESCHONKEN", zie IJeachenl;en.
B'ESCHOREN , zie bescheren,
BESCHOT, o. ,meet".· beach-olten;,: ~\H4"eB !~sblit1tsel.
BESCBOIJWEN j fl. w•. ~ .il: h6I/JCnOUJU1de ,.~,heIJ IIescltouwd.
Bezien:,.: :Of~e~,·:·.~8J1 lIaie. beac~er".IJ"c!toufJPi"g,

68athollJU1Blgl . . . . . ..uw-..

-
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BESCHREUEN , b• w. , ik -besehrezcje, hebt beschreid.
B eweenen. Van hier beschregelijk , beschreijenswaardg
(be-se7iri en
')) b.. w. , ik beschreed y h ,.eb
, ij SGHRIJDEN

beschreden. Schrtjdelings (net de beenera .aan beide zi—
den) op iets gaan zitten : een paard beschrjden , bestijgen. Overschrijden : eene sloot beschrjden.
BESCHRIJVEN , b. w. , ik beschreef, heb beschreven.
Vol schrijven : dit blad papier is beschreven. 1n ge.
schrift stellen : ik heb het verdrag laten beschreven.
Een • schriftelijk berigt van iets geven : eenen veldslag be-schrjwen. Bij overdr. , ook -- een mondelijk berigt van iets
geven : ik zal u de zaak duidelijk beschr -ven. Tee.
kenen : een geschoten kogel beschrijft , in zijnen loop,
eene kromme lijn. Figuurlijk : .h/ beschr jft , in het

vak der:l wetenschappen , eeneen zeer kleinen kring
que kennis is : zeer bepaald. Van hier beschrijver, be,

schriving.

BESCHROOMD , (besc hreum d) bijv. n. en bijw. ,1 eschroom,dr, wll &schrc oudst. • Bevreesd , bezorgd : beschroomd
'Jiz. Van hier beschroomdheid.
$PSC uUI'1, V. , ineerv. beschuiten. Van het -fr. bise it.
Van - lier., beschuitbakker, beschuitblik,.. beschuitd g,
beschuittrommel y, ënz.
BESCHULDIGEN , 4 b. w ik beschuldigde, heb bsrc ul-.
digd. - Schuldig ,verklaren 4.- ier nd s, va pee e misdaad
beschuldigen. Bestraffen:perspen :° :h j/ i daarover
,zeer te besc4uldlgen: Van hier, 4e.chuldiger,? schut
,

gin 4eschuldigsier .

J3 , HU'. R NN , b.` w. ik.'. -.beschuttede , heb beschut.
$ehermer .. ': Vat .. hier beschutee1, beschutsheer, be.schernabe r -, bescliutster , .y. beschutsvrouu' , schutsvrouw ,beschutter, ook voor eenen jagthond , beschutting.
13EvEF , h o. Begrip , denkbeeld : een goed besef van. sta
hebben . Van hier beseffeloos , beseffeioosheid.
BESEFFEN , b. w. , ik besefte , heil beseft. Begrepen,
verstaan. Van hier besefng.
BESJE, zie bes.
BES .N GELEN - hetzelfde als , omsingelen.

j3F.SLAAN , wb. _en o...;W.., onregelin., , ik besloeg , he& en
*eslagen Bedrijv. , met hamerslagen valmm
. een

rad beslaan ; iets met zilver of goud b

cc ^::.. r dr-. den
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ddzn• beslaan , ben boek ' he" laan. Vernnmaen , verlengen á
kalk , meel béslaan. In beslag nemen , aanhouden : goederen beslaan. Eene plaats beslaan , vervullen. ln
de boete beslaan , eene geldboete opleggen. Beslagei
ten s kome
spreekw. , tot eene 'aak wel vc orberei&
;

zijn , waarschijnlijk eene toespeling op een welbeslagen ^aardw
Onzgd. met vochtigheid, of damp , bezwalkt worden: dei
glazen z ri 1 eslagen. Beschiinxitelen t het bróot oe-.
slaat altijd, in deze kas.

1ESLABBEN, zie het volgende.
IESLABBEREN , bs w. , ik beslabber de , heb be labber ►d r
Onder het eten van vloeibare spijs , bezoedelen : het kind
heeft zich ellendig beslabbercl. KIL. heeft 6èslábbén1,
Van hier beslabbering..
]BESLAG o. Van het boven staande werkwá beglaan s eert
beslag vcm goud , het beilag van eerren wagen , meel.=
beslag , mengsel van - meel ; in beslag riemen , aanhouden ; die zaak heeft haar besla<r- gekregen , is uitgèvoerd , voltooid ; beslag van het brood , van de, '!aier , Uitslag" bezwalkitig (Jul. wwe cf het woord besla

bok nog . in eenen anderen zin gebezigd namelijk in dien
van omsltg , onistandigheiid ; b. v
Ueluckigh iá de man , die in. verre eghden àtaet
.En met een kleyn beslagh , in stilt', - te bedde t,g4títt-

F. v Doi ,p.
BESLAPEN b. w. ; ik besliep, heb beslapen. Op iet
slapen : ik heb dat bed nog niet beslapen. Vleeschelij.
lee verkeer ing niet iemand hebben , bezwangeren een meisje beslapen. ,zich op iets beslapen , iets in zijn beraad
nemen ..Van bier beslaping.

BESLECHTEN , b w , ik beslechtte heb belécht. ` Bqleggen ; vereffenen : / e'ën verschil beslechten. Van Bier
beslecl íér 9 beslechtis„g beslechtster.
BESLIJKEN, b. w , ik besl fikte heb besij t. Met sTijk
bedekken , bezoedelen : gij hebt urne ikléederen béálgkt.
.Bes te(iá den genmeenen spreel tr n belikte) ttra
ten.

BESLIJPEN, b w., . ik be^leep , - heb beslepen Rot donk
slijpen. Overdr. de toetssteen van een beslepén oordeel.

VOND.

BESLISSEN, - b ' w., ik besliste heb beslist. Beoordeelen i uitspraak doen. Van hier beslis*er,, beelissing.
ii
BE.

BES.
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BE,SLO IN1ErEN' , Ih. ,. ik besiorn.-eerde . heb beslorn.^
merci. Zich 'beslonzrrzeren , zich ira allerhande verwarde
z aken steken. Een beslommerde , verwvarde, boedel. Van
hier beslommering.
BE SLOOTEN , b. w. ik beslootte , heb besloot. Met eens
sloot omringen : tuinen , die besloot waren. Hoopt.
BESLOTE N , verlei.. deelw. van besluiten. Verzegeld : een
besloten brief. Belegerd : eene beslotene stad. Oni-heind , ornmuurd : eene beslotene plaats. Vastgesteld ,
bepaald : er is besloten. Bevroren : besloten water.
Gésloten , verboden : beslotene jagt. Besloters tijd,
wanneer de Roomschen niet mogen trouwen.
BESLUIT , o. , nic crv. besluiten , van liet werkco,. besluirten. Slot , einode: tot besluit , zal ik er dit nog bij voeg en ; het besluit van een vertoog , enz. (bij KIL..
beslr ztrede , ook ctfrede) het besluit eener rede. Voormemen : het besluit nemen , om enz. Bepaling : het
besluit van den raad. Van hier bes!r4iteloos , b,esluiteloosriek .
BESLUITEN , b. w. , ik besloot , heb besloten. Oudt.
opsluiten : so srii leien scuen dage besluiten. BYB.
1 4477. Thans wordt het , in de volgende beteekenissen,
gebruikt. Vervatten, behelzen : die plaats besluit zeer
vele inwoners in zich. Eindigen : zijne aanspraak
besluiten. Voornemen : ik heb besloten, tot u te komen. Bepalen : dit ongeluk scheen over mij besloten
te n n. Oordeelen , afleiden : ik moet daaruit besluiten , dat enz. Zie verder besloten. Van bier beduiting.
,

-

IEREN , (bij HOOFT besmeuren) , b. w. , ik besmeer'..
de , heb besmeerd. Eigenlik , met smeer , of zekere vettigheid , bestrijken : brood me.t boter besmeren. Ins eJijks , met iets anders bestrijken ; den muur met kalk
besmeren. Figuurlijk , bezoedelen bom* hebt u overal
besmeerd. Van hier besmering.

BESMETTEN , b. w, , ik besmettede , heb besrr e . Bezoedelen : zitli besmetten. Aansteken : die ziekte heeft
de gunselie stad besmet. Overdr. : A' besmettede liet
gansche *land met zijne dwaalleeringen. Van bier besmetteli k , besmettel jklieid , Besmetting.
SMULLEN, be -. , ik besin ulde , hee besmuld. Door
effen : ei c riAk n, bezoedelen; gij hebt u o'eral besmuld.

B~
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BESNA A.UWEN b W. , ik besncz-aur'de , keb 1esnaazusd.
13egraauwen op een' snaauwenden toorn berispen : daar
men hen pop
'
nieuw
besnauuade

HOOFT.

BES LN EDEN , bije naames en bijes: , zijnde het eerled deelvv.
van besnijden. Figuurlijk : - wel bes^zeden van e tznge zgt ; wel gemaakt.
$4JSNEEUWD zie besneeuwen.
BESNEEUWEN 'b. w. Dit woord wordt meestal i i de on-bepaalde wijs gebezigd : zich laten besneeuutert , met
sneeuw laten bedekken ; ook in den lydenden vorm , besneeuwd zijn : wi waren geheel besrieeu d Het verg
led. deeles. wordt , als bijv, n. , meest gebezigd : eerst bes ieel4wde , met sneeuw bedekte , hoed,' besneeuwde
,

st,' ,ten.

BESNIJDEN , b. w. ik besneed, heb besneden. Eeh< gedeelte van iets afsnijden : een kind besnijden ; een besne-.
dene. HooFT bezigt het voor besnoeijen. Van hier be"
l'^n eni , besngding.
BES OEtJEN b. w. ik besnoeide, heb besnoeid. Afsnoeijen : eene heg besnoeijen. Geld besnoeijen. Fi"
guurlijk .verminderen s verkleinen : iemands magt , vrj~
beid bésnoe en. Van hier besnoei►er, besnoejging.
BESIN OEREN , zie snoeren.
BES \OT , zie bespotten.
BESNOTTEN , b. w. , ik besnottede , heb lespot, iet
snot bezoedelen : gij .hebt uwe kleedenen weer besnot.
Het ver!. deelw. besnot , als bijv. gebruikt , wordt meest
gebezigd : dat kind heeft altoos eenen besnotten neus.

BESNUFFELEN , b. w. , ik besni ffelde , heb besnuffeld.
Snuiv ende beruiken : die hond heeft mij rondom be.
enuffeld. Figuurl. , doorsnuffelen , naauwkeurig onderza°e .
ken : hij heeft al ver9cheidene boeken besnt e/d,
HooFT bezigt ook in dezen zin besuffen
n
den aders
der getuigen besnuft hebbende.
BESNUFFEN , zie besnu élen.
BESPANNEN , b. w. , ik bespande , hei bespannen. Voor-*
spannen: eenen wagen met paar den bespannen. Van
hier bespanning.
BESPAREN, b. w., ik bespaarde i heb bespaard. Sparen. Van hier besparing.
BESPATTEN, b. w., ik bespattede, heb bespat. Be;

sprenkelen... Ook door spatten nat maken en bezoedclé» s
i..2

4#

$ liebl en man ander deerlijk be.epnt.
3E.SP ,KKEN , b. w. , ik beapekte , hei, 6espe, t. Mes
spe k- besteken : een gevogelte bespekke n . Van hier ke..
s p'e2 long.
BESPELEN , b. w. , ik bespeelde, heb beapeeld. Op iets
Spelen : een orgel bespelen.
BESPEUREN, b. w. , ik bespeurde, heb bespeurd. Berner+
ken , gewaarworden. Van hier buspeurder , bespeuring.
BESPIEDEN , b. w. ,, ik bespiecicde , heb
t beschouwen , naauwkeurig nagaan : iemands daden
bespieden. Van hier bespieder, bespieding, bespiedster.

BESPIEGELEN , b. w. -, ik bespiegelde , heb bespiegeld.
Eigenlijk : zich bespiegelen , zich overal in den spiegel
bezien. Overdr. , met aandacht beschouwen. Van hier
bespiegelend , beschouwelijk hespiegeláng y aandachtige
beschouwing.
BESPIEGELING , zie bespiegelen.
BESPIKKELEN, b. w. , ik bespikkelde , hel bespik eld.
Met spikkels bedekken : eene tafel óespikbelen. Valt
'

hier bespikkeling.
]BESPOEDIGEN , b. w. , ik bespoedigde , heb bespoedigd.
Verhaasten :. eene zaak bespoedigen.. Van hier hespoe-

Bigin'.
BESPOELEN , zie spoelen.
BESPOTTEN. ,- b. w. , ik bespottede , heb bespot. Den
spot drijven , steken : ik laat mik niet bespotten. Van
hier bespotter , bespotster., -keepotting, hespoitelik 1
bespottelijkheid.
BESPRAAKT , bijv. n. en 'bi}w. , zijnde het verled. deelw4
van het verouderde bespraken. B,espraakier , be$praakts t. Meest met wel.: hij is een welbespraakt
(welsprekend) man. Van hier hespraaktlieád.
BESPREK , o. Onderhandeling : met iemand in besprek
wijn. Beding: doch alt jdt hier ujtlzgedruckte bespreke ende voorwaarde. H. DE GRooT.
BESPREKEN , b. w. , ik besprak , -heb besproken. Bestellen : eene plaats op eengin -wagen bespreken. Be..
dingen : hij besprak daarbij , dat enz. Bij uitersten wil
maken : lijf heeft haar honderd guldens in het jaar
besproken. HOOFT bezigde het ook voor betigten ; en
BRA»D zich met iemc'x d bespre en , •oor in gesprek
kome , oiidcrhand€lcn, Van hier. bespreking,
BE-

,

:7
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.ESPRENGEN ,.. b. art. , & bes ren cie. hei b.sprrg1.

Sprengende bevochtigen : het linnen besprer gei . S orn
glen Ook voor bestrooien = vleesclh met zout bespren
•inUle s
ggen Van hier besprenganb. In het Eng. to besp^
overeenkomende met het volgende besprenkelen,
B ESP El ENKE LEN , hetzelfde als be sp rengen..

-

$ESP UNGEN , b..: w. , ik besprong , heb besprongen.

Sptingênde bereiken : ik kan die tvidte , hoogte , niet
bespringen.. Op . iets . springen , bijzonderlijk ter . bevruchting,, van -oenige .groote dieren : de hengst bespringt do
merrie. . • .Aanvallen : ik werd van twee roovers •besprongen, Overdr. , overvallen , onverwacht bevangen :
,tr duzend ,ree en mik be p ingen. L. BAKE.. _ Van
hier becpringer , bespringing.

BUMOEUEN , . b. w. , ik- besproeide , heb besproeid.
. eyC C} ,bijeu., Van hier besproeiing.
*VN , b. w. , iI bespoog , heb beepgen. Met
. P"4 sel , '..of uitbraaksel , bezoedelen,
WSJ? ULT1i .N .:, . `w. , ik bespoot , heb bespoten., Met
t.•
spuiten nat ivaken.
BISPO EN ,, ,b.. w..-ib- bespuwde , leb 4espuwd, Het*
zelfde als be pzugen.
bES', . , beste , fbgv n. en bqw. , zijnde de overtreffende
trap van bet bijvoegel. naames. grced , of nader , van Mt ,
bet , (hoogd. bast) hetwelk men , gemeenlijk , --oor den
verouderden stelligen trap van best houdt , schon _bet,
taal. , ook als de vergelijkende trap gebezigd werd.., waarom sommigen dit bet voor eene. verkorting. van beter
houden , even als min van minder , meer van m'eerder,
Het heeft verschejdene. beteekenissen , die alle echter ze
kore volmaaktheid. in soort aanduiden. . Aangenaamst, lek-kerst : de ananas heeft , onder alle vrachten , den bes{.,maak.- Dat aan zijne. bestemming het meest beent-9,
r4t:, en voor ons tegenwoordig oogmerk liet geschikti: c,1e beste tva in zijne beste jarert; ik zal
het den eersten den besten geven , de eerste , _wie biq
©ok zij , is tot . mijn oogmerk dienstig : hij is een best
man. Nuttigst , heflzaamst liet beste is , dat enz. Bekwaamst : ben ik de beste dan , dien d'afgrond tot
dit snood bedrijf uitbraken kan ? VoND. Ook wordt
let, als een zelfstandig naaniw. gebezigd: ik beoog uw
beat, uw int, h et strelt /ot uw best; zL 7a ad z tem
,

bes-

Zá

BES.
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Bete , geef 1x den heilzaamsten raad ; ctc ris
't peet
den beste , daar is niet veel te halen
egt do l
Z n.
zijne krachten inspannen ; min beste , m ►r . beste.
Als een biwoord : ik weet best , of enz. ; hij mcrcckt het
best. -Ook zegt • men al z rz best s. h. j lzep al
best. .Best wordt ook voor eene vrouw gebezigd. Beet
egt
;

r

is hij ons een vleiwoord , gelijk blijkt uit bestemaat , bes....
tenioer enz. Zie bes. Ook wordt het , somwijlen , niet
aller zamengevoegd : allerbest , allerbeste.
.BESTAAN , o. en b. w. , onregelmati r, , ik bestoracl , heb
bestaan. Onzijdig, bestand zijn : wie kan ' voor M • bestaan ? Voorhanden zijn : bestaat , -uwv argwaan nog?
Uit zaken , als uit deelen , zamengesteld zijn : de menscla
bestaat ztit Ziel en lagelzac&m. Zijn aanwezen in iets
hebben : z'qn geheele vermogen bestci,at , in huizen.
Van iemands raagschap zijn : iemand 'bestaan: Zich
eerhonden , zich het noodige verschaffen ' ik - r n

on-

dat geld niet bestaan. 'Plaats hebben.: -dat Lo ►n ©niln_

gelgkv- bestaan. Geaard zijn : hij bestaat vrcZs li
besta zoo niet. Bedrijvend, ondeinernen : zult gij dat
bestaan ? Hij bestaat wonderlijke -duigen Geul was
bestaan ook aanvallen , aantasten : den gand =lestaan.
hier liet bestaan , als een ztifs t. 'naa nw rój
meere. ; wijders bestaanbaar , béstcti n
i h irl ;P: b _
staanl k , bestaanl jkheicl.
)BESTAKEN, b.
i,I= `besta te
è besjcta -t '' Met

Van

L

-

w. ' .

staken bezetten.
BESTAND
VOND. ,: a Wapenschorsing : geduié-nldê hit. %st d.

BESTAINJ , bijw. Bekwaam, vermogend , ' toereikoid . a :-rL
ben bestand, om enz. Tegen iemand bestand 4n.
Van hier ook bestendig , zie bestetzdig.
BESTANDDEEL , o , meerv. bestand cléelen. flat n,
waaruit iets oorspronkelijk bestaat ; de grondstof';`a 'wilde
eene w"s geert
e
g benaming
. eenig ding zn Zr;,e s _
standdeelen oplossen.

BESTAPPEN , b. w. , ik besta pte , heb :b.s taat :
rstapppen : ik kan die sloot niet f estap erg.
131? TEDEN , b. w. , ik besteedde , heb besteedh g llen , bezorgen : iemand op een ambacht , in detz tSèst
enz. , b+ steden. Uitgeven : hoe veel hebt g9 arta,tJor
bes-teel ? Gebru i ken, aanwenden ; derf tijd, z ke g r t'&h
ten,

.BES.
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den , enz, ei besteden. Weleer beteekende besteden
ook ten huwelijk geven :
. 'n sprak : beste gerust uw dochter, r'gk van lof l>
Aan mj , die heser perzoek. VOND.
Van hier besteden , be,teding , besteedstex• a voor 60110

vérihtiuurster van - dienstboffen.
. e&teden is van stad , stede , eene plaats,, en beteer
kent , eigenlijk ,.ter regtér plaats stellen.
J3S r1EK , o. rn erv. bestekken. Ontwerp , afteekeniug
.en berekening : een beitel' van iets maken. Ot 9 ng ,
.a ruitute : dat liui8 -is te klein van bestek. HooFT ' beiigt
et_, voor geheime, bestelling.
BESTEkEN , b. 'w. , ik bestak , heli- b^-stokene Eigenlijk,
dikwijls en overal in iets steken : iets met. spélden beste
i en Figuur i k , versieren: aemand , cap zgnen ve 'jaar.. x
besteken met bloemen leste en. Door geschenn tot iets overhalen , omkoopen : men heeft hem met

, ld bes tQ4e. n , om enz. VTooraf overleggen : dat is een
stoken .werd. -. FVaii bier beste# e-7•, besteLing,
BESTEL, o Bestelling , beschikking , bovel ; op 't godde1 jk• bestel. .:N. Vr1I&TEE .
S TELEN , b, W. : ,&
y ,k bestel , ,heb Asstolen, Door dief-

L

,

. staf ontvreemden ietmand, bestelen,.
J3TISTELLEN , b ww v i j bestelde ., heb besteld. Be-.
-

scheiden , eene plaats aan1 T9zert : ?iij heeft mij tegen
dezen avond hier best(d, Brengen , bezorgen : eenerg
brief bestellen. Te naken geven : een paar schoenen
tellen , besteld werk. Van hier besteller , bestelzing , bij HOOFT voor last , bevel ; bestelster. Zamenst.
brievenbesteller , enz.
B4 ' . E T , b. w. , ik bestelpee , bieb hstelpt. Door
eweldige storting bedekken : als men begon 't hestelpte
ingestoxte) wegli te doen. HOOFT. Dezelfde bezigt
.het -1e94 , overdragteljk , van het hart : bestelpt met
ootmoed , enz.
DESTEMiVIEN , b. w. , ik bestemde ,- heb bestemd. Bij
stemming , bepalen : het is door de ganschie vergader•in,
b-estemd. Over airagt. , beramen , vaststellen : t c beste,nmen. Bepalen: n z jn lot is, nog niet bestemd.

'Van hier bestenmmzng , voor .het oogmerk, waartoe iemand
bestemd is: dat is mijne bestemming.
BES4 L \IOEDII,IR , &estemoer , zie bes.
BE-.

aC

BES.

]BESTEMPELEN , b, w. , ik bestempelde, heb besten-0
peld. Eigenlijk Benen stempel op iets slaan, Overdragt. ,
cluideIjk aanwijzen : iemand met zijnen naam bestempe-:
Jen. Bekrachtigen , goedkeuren : biij heeft het met Zijne
liandteekening bestempeld. Van lier bestempeling.'
BESTENDIG , oui1. bestandig , van bestand ; bijv. 11. Cl]
bijes., bestendiger, bestendigst. Onafgebr ken duur.zwam : bestendige liefde, vr•iendseliap. Volg besten_
dig de voetstappen der deugd. Standvastig : hij is niet
bestendig in zijne voornemens. Van hier bestendigheid , bestendigt/k. Het workw. bestendigen voor stand-'
,

1

ivastig maken , bevestigen , is weleer in gebruik geweest:
het rik bestendigen. OuD.'

BESTERFENIS , zie besterven.
BES TERVEN , -b. en o, w. , ik bestarf,, ben bestorven:
Bedrijv. , uit oorzaak van iets sterven : hij zal dien vnl
besterven , hg is het 7-eeds bestorven. Onzijd. , beslaan , koud , hard worden , opdroogen : de verw is nog
-

niet bestorven ; de muur moet eerst wat besterven ,
onbestorven »netseluaerk, HOOFT. Bleek worden : z ij
bestorven als duoden. Zie bestorven. Van hier besterf en.í's , bij HoopT voorkomende -: tot besterveni

van den versdi gemetsten grondslag der i'rjheit..
Ook zegt men : erfenissen , besterfenissen , voor betgeen men , bij den dood van dozen of genen , erft.
BESTEVA DER , t e:tevaar , zie hes.
}JFSTEVENEN , b, w. , ik Gestevende heb 4e:tevend. Iaen..
steven raar eene plaats wenden t sik bestevenden cie kaap.
BESTIER , zie bestrcu^►.
BESTIKKEN, zie stikker.
.

BESTIPPEN , b, w. , iL bestipte , heb bestipt. Rondom
stippen.

.

BESTOKEN , b. w, , ik bestookte , heb bestookt. AAan.vallen', bespringen : den vijand , eene stad , bestoken.
Van hier bestoking.
.
BESTOPPEN , b. w., ik bestopte , heb - bestopt. Overal
stoppen : ik heb die kousen laten bostoppen. Voor
Icma^nd stoppen : ik moet hem benaaqen en 6e stoppen
Van bier bestopping.
BESTORMEN, b. w. , ik bestormde, heb 4eslormd.
Storm, loopera, stormende aanvallen: eene stad be starmen. Figuurlyk , ónve waclht over allen : $i
u^arner^.

BES. 6%5'

fnv , in mijne ;timer, bestormen., Inzonderheid, ten
aanzien van hevige gemoedsbewegingen : ' zijn geweten
werd , door bero u w , schaamte en vrees bestormd.
Iran hier bestormer , bestorming.

JESTORTEN b. W. ' ik bestortté heb " bestorl. Door
storten nat maken : den vloer bestórten.
BESTORVEN , yerled. deelw. van besterven. - luit bea rvent wordt - ook gebezigd , om iemand aan te duiden , wiens
vaderen moeder gestorven zijn : een bestorvel meisj_.

BESTOVEN , verl. deeiw. van bestaciven. Met stof bedekt.
Ook , in den gemeenera spreektrant , voor. beschonken.

FFEN , b. w. , ik bestrafte , bieb bestraft. ]Be..
BESTRAFFEN
Van hier bestraJJer, bestrafiag, beste ffeliik ,
bestrafster.
BESTRALEN , b. w. , ik bestraalde , heb bestraald
Beschijnen : de zon bestraalt cake aarde.. In den dich.
terlgken stijl : met 's Hemels gunst bestraald. Van hier
bestraaang.

}BESTRATEN , b. w, , ik - 6estraatte , heb bestraat. Met
straatsteenen beleggen: eenen weg bestraten. Van hier:
bestratmg.

BESTRIJDEN „ - b. wi , ik bestreed , heb bestreden. Gewapend. aanvallen , bevechten : een land , den vgand beslryden. Ook met woorden aanvallen : ik wil uwe atel'Zing niet bestrq den. Figuurl. , aan vechten , tee .kwade
verzoeken : van der duivel bestreden woedera. `Van
hier beste der , bestrijding, bestrijdster.
FES TRIJKETN , b. w. , ik bestreek , heb bestreken. Ie t
weeks op iets hards strijken : brood met boter l^ eti•q'-•
"iaen. Figuurl. , in de vestingbou' w unde , langs eerneg {pop
pervl kr e Meen beschieten - eene stad , ee^nen wal , met
-

.

liet geschut bestryken.
BESTRIKKEN , b. w. , ik bestrikte , heb bestrikt ! Met
strikken versieren Ook in eenen strik vangen. Van hr
bestrikking.

BFS'FROOIJEN , '- b, w. , ik bestrooide , bieb z i d`.
Strooijende bedekken : den grond met bloemen'beatr•ooijen. Van hier bestr-ooájing.
RESTRUIVEN , b. w. , ik bestruifde, heb - : bestruif k
Eigenlijk, met struif bezoedelen. Figuurlijk, bezvcazn e.
ren : een meisje bestruavern.
BL STUIVE1N , b en o. w. ik &estoof, heb en ben beR5
sd-

,
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stoven. $edrijv. , met stof bedekken : gij »zoet rnï niet
bestuiven. Onzijd. , bestoven worden : mijne schaoenen
z n bestoven.
BESTUREN , b. w. , ik bestuurde , bieb bestuurd. Eigenlijk met een stuur eene rigting aan iets geven : een schip.,
Benen wagen besturen. Fig. beschikken , in orde lioii.den •. Hij , die het al bestuurt ; eene zaak wel be..
sturen. Van hier bestuurder , besturing. Zamenst.
albestrturcier.
BESTUUR , o. , meerv . . bestur en. liet besturen , in Beno.
.

.

eigenlijke beteekenis. erder , regering ,r bewind :. liet bestuur over eene zaak , ook liet bestuur in handen
hebben. Larnenst..: gemeentebestuur , Iiuisbestuusr,
scheepsbestuur , staatsbestuur, stadsbestuur , enz.

BESTUWEN, zie omstuwen
BET, verouderd , voor beter... Zie best. Dit het wordt
amengevoegd met -andere wo,9rden , als : betover;

grootvader
Doch HALMA noemt edit een laag woord. .
BFr4r)r ALEN , b. w. , Van het oude talen , d.. i. tellen:
i ► betaalde , heb betaald. Gevent hetgeen men schuldig is : geld betalen. Hij Zal liet gelag, - ook de
ballen , moeten betalen , spreekw. , lij zal er hot nadeel
Ivan hebben. Ver gelden : ik zal u dat . betalen , ook
betaalel zetten. Van -hier betcaier ,r betaling„ l^etaalster. Zamenst. s betaaldag , metaal slteer , bet4almees,

:

ij r , ,en , .

•

BETAMELIJK,;, bie. n. , zie betamen.
^ on.pers.; w. , .het.
r
l^ taante
',,heeft
d
t^^ I taal
^: ,.
I^^.I'AEN,,,
Voegen , passen : het betaamt ii niet-,, mij o`p. ,hulk eene
WIJS te bejegenen. Ook persoonlijk :- giet allëis ,loot-dTuft , .die tot zoo • een toglvt betaeinde. VoNA. Van
hier ook betamelyk , voegelijk , betainel jkileld..

, b. w , ik beta.TI te , /eb belast. Dlk%%I]ls,
I. ^ L&STEN
J
# yt4 aalt iets tasten , ook bevoelen , tastende naar iets
zoeken : gij kunt rni1 vrj betasten. Ende .I alban be8I e die ` g ,ntschee tentti, ei de en ivo,4t, niet. BX BE-L-'_
F,RT, J Vaal bier betasting.

BETE , zie beet.
BE EEKENEN , b. w. , d beteeZZende, , leb beteekerïd.
f

Vigp,pvlijk, door een teeken , van andere 'dingen onder
&&eiden ; doch in dezen £in - .is 1 t ruit meer gebruikeLijk. Qverdr. , te kennen geven , aanduiden : wi hetee-
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kent rdat` ? Dag beteekenen , dag bepalen. en vonnis beteekenen , hetzelve ter kenlis van den gevonnisden.
brengen , en daarvan aanteekening- houden. Van hier be
teekeairrg, betee/cenis , beduidenis.
-

i3h rF . \1\'IEN , b. w: ik l e„te"3'de , heb betemd.,
(le als temmen , van tere , tam. r Tam, maken,. Z e*tej/i.enen.
1 TER bv.. n. erg bijw. , zijnde de ver elijkend^# trap:viiit
goed. • Het .heeft , even als best', verscheidene beteekenlssen , die alle echter zekere hoogere volmaaktheid in soc •t
aandtiidein. .Aangenainpi ,, besalliger z q t zio-t er beter
uit Adan hare -.icster. Volmaakter, niet zijne. br nhlnb meer ovelr ^enkornst g : hij is een beter i 'de~sr
dan gij. Nuttiger, heilzamer : betere artsen yen. ea l.='
7a1u 'r çlJ..hebt eei beter hczr t , ci n h . - yBekwamer,, 4.
ge sdutktei : deze ]erl is beter om mede te e/ir ►Wen ,
dan Wie. Als een bijes. alleen° wordt het , in , de volgende
spreekwg7en. , gebeiigd : beter worden , beter .z n , beei- sch,i vrg beter ttopea , beter- weten , enz. Zanr..enstellingen zijn : betersc hap , beterAizi3, Zie vel-be~
:er-hn s. ÁJieterweten bt:vustber a -van het tegendeel.
betcs1e J eb e i bé
^ETEIKEN 9 ^ wederk e 1: q. w: , ij r b*
,

-

-

1

=ebetPrCi

Van

edrk .:' 'zLCh. he°tö71tr; -

bei

teien Beter e, WtY.d A bul.: "Doek; in f eeryen bedrijenden
.. ii) , -gebezigd , ten aanzien van , zulken , ' drie zitai door
het betalen . van zekere gestelde boete , in sommige? »g€v llen ,. van zwaarder straf vrijkoclltenn : want nmansYetoq
wordt gebeeterci met zeeleer getal van `groot en ° é c
,

r ee IloOFT.• ..Onzi)d. met zijn , `beter wok den : de z slet
betert vcztn d zg ' tot dag Van hier betel n„q bete
o7A een beterrxu erfde . herstelling van c k laken n br
,

BETEREN , w. Van teef- ,: I, - beteerde , heb beteetd.
Met teer besmeren.
Dit woord onderscheidt zich - van het voorgaande ibt
iie or epaaade wns, alleen daardoor', dat de klemtoon ^ biet
op d tweede lettergreep ^, of het zakelijke deel des - woords
valt , betéren , hetwelk bij Halle werkwoorden plaats heeft
die met een onscheidb.` voort. zamen e telti zijn, terwij l
in het voorgaande b .teren , van bete-, ' de eerste lett rgreep den nadruk ontvangt.
TEUGELEN, b. w., -ik bet6ugé , leb beter 1
Door
f
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]Door„ middel Ivan eengin teugel tegenhouden egt h dwinge - .

een Paard beteugelen. Figuur!.: iemands trot,chlieid
beteugelen ; z/ne /tartstogten beteugele n. Van hier
beteugeling.

BETEUTERD , -bijv. n. erg bijvr. , zijnde het eerled. deelva.„,
van beteuteren , d. i. bevreesd , of verlegen maken.
Meer beteuterd , meest , zeer beteuterd. Ontsteld,
verlegen : zq was geheel beteuterd. Beteuterd door't vervaren. Hooi'. Van hier beteuterdheid ; betew.
tering.
Beteuterd , misschien , voor.. betaterd , van .betate-

ren ., en dit van tateren ,. d. i, hakkelende spreken,, waan~

neer men verlegen is , om zich te verantwoorden.
BETEUTEREN , zie beteuterd.
JETIGTE.N , b.=. w. , ik, betigtte -, heb betigt..-. , :Beschuldigen : iemand met iets betigten. Bij HoorT , een ook
dij eenige schrijvers van Q»ZCfl tijd , komt bet gen , in
denzelfden zin. voor : den vorst be't gen als den oorBirongvan hun leed. N. VER$,TEE G.. Van - hier ; betig
ter, bet-gtang.
BETIJElN , oul. ook betijden , o. w. Een bijna verouderd.
woord hetwelk thans , .,tn den erneenen spreekli t.;
s á
gehoord en alsel"kvl,gebezigd
.wordt .: betgdcle , hit d.
g^
Eigenlijk , voortgaan. Overdragt : 4 iema d ,laten het ,
:

,

-

t

zijnen gang laten gaan. ; , AMPH bezittdix woerd in . den
zin van uitgesteld worden 1, at ,, o .liir 1r dejstr ,3 -]w tijden.
BETIJGEN, zie l tzgte .
BETIM V1EREN b. -w. 3 pik - betimmerde,,, ;1&ibtin7.neid.
Bebouwen: eerre opene. p,icta,tr betimmeren..: , emc ds:
. Ziedt betimmeren , door middel van, Bene . ^zxlour . of een
beschot , het uitzigt benemen ; ook als een .spreekw. ,
voor , iemand ergens in de loef afsteken. Van ' Hier.
,

timmering.
BETOBBEN ,. zie - tobben.
BETOOG , o. Klaar bewijs : die zaak behoeft geen bréeder. betoog. , Weleer was dit woord . ook in gebruik, - voor
vertooning : met groot betoog van droef 7ieid.en misbaar.
BETOOGEN . b. w. , ik betoogde , heb betoogd. ► . Duidelijk ? aantooneq , klaar, bewijzen:.. gij licht uu'e ; st^elIing
,

nog niet betoogd.
BETOOMEN^, b. w. , zk betoomde, lub beaoorjjd ó
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tiddtI
van eennnn toom bedwingen: Figuurlijk , tegengaan,
r
bedwingen. Hetzelfde als leteugelen. Van hier betoo-

ming.

TOON , a. , hetzelfde als betooning , zie'betoonen•
BETOONEN , b. . , ik betoonde , heb. etoond. Be xj-'
zen , . klaar laten blijken. Van hier betooning ," - anders
betoon.
BETOOV REN ; b. w. , i Z betoover de ,. heb betoorierd.
Tooverij aan iemand oefenen ; doch in deze eigenlijke bei.
teekeuis is dit woord reeds verouderd , dewiji de zaak zeIve buiten gebruik geraakt is. Men bezigt het thans alleen
figuurlijk , voor • innemen , verlokken-: ./ij. betert dd
,nzezzsclzen met zijne woorden; eene betooverende -stem.
Van .bier betooveraar , . betoovering.
$ETRA.AND; bijv. n. en bijw. , zinde het veeled. deeles.
van het verouderde betranen van traana Met tranen
be próeid : betraandè wangen.
BETRACHTEN , b. w. , . ik betrachtte , heb betracht.
Behartigen, doen , oefenen : de deugd betrachten ; zip..
nen pligt betrachten. Oul. beteekende dit woord over-^
denken , beschouwen , overeenkomende met het hoogduit'
sehe : die het zoo verre gebragt heeft met betrachten
der vorige geschiedenissen.

HooFT. Van hier betrach-

ter , betrachting , betrachtster.

B EITRALIE NY b. w. , ik betraliede , heb betralied. Met
tralien voorzien.
BETRAPPEN , b. w. , ik betrapte , heb - betrapt. Eigenlijk , met de voeten trappen , betreden. Overdragt., over.
vallen , achterhalen : iemand op de daad betrappen.
BETREDEN , b. w. , ik betrad , heb betreden. Eigenlijk
en figuurlijk : eenen weg betreden. HooFT bezigt een
ambt betreden , voor waarnemen , bekleeden.
BETREFFEN , b. w. , ik betrof, heb betroffen. Raken,
aangaan : het betrof den welstand van een geheel huid-'
gezin. Wat mij , u , enz. betr.fte
BETREFFENDE , voorz. , van betrejftn. Aangaande, ra-a
kende : betreffende deze zaak.
BETREKKELIJK, bijv. n. en . bijw. In betrekking staande
tot iets groot en klein, zwaar en ligt, enz. zijn
betrekkelijke eigenschappen. Hij sprak betrekkelijk,
met betrekking tot zeker iets.
BETREKKEN, b. eii o. w_. ik betrok s heb en ben betrok-
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trokkén• , ingaan , intrekken de ,► t t,C^'1 ins
befrekk•err. Jein a irl in het re b t betrekken f voor liet
zegt roepen. Iemand betrek%erz , bedriegen. Iemand
in eene zaak- 'betrekken , inwikkelen. - Onzijdig ,'(van de
Richt) , bewolkend de lucht betrekt. VoND bezigt he_
figuurlijk : ons oordeel is , naar de gesteltenis der
herssenen , somt fe helder , sointij s betrv ers: Vaal
hier betrekken, betrekking , betrekkelijk , betrékster.
13E rR.EUR.EN , b. w. i ik betreurde heb betreurd. Iem

ma-nds dood betreuren , beweenen. Van hier bétreuring.

l3ETROEVEN b wv. , ik betroef de , heb betroe d. In
het kaartsppelen
.1^ a , met
elen g
eb ruikelijk
gebi
uikelik t: eene k^-iart betr oevers
troef halen. Fig. , en in den gerneenen spreektrant , met

woorden , of daden i zich _ tegen iemand verzetten : gij
hebt hem schoon beetróef cl.
BETROKKEN , bijv. n. en bijes. , zijnde het verledj deelwo.
van betrekken. Betrokkener, betrokkenst. In al de
beteekenissen van het werkwo. betrekken. Ook fig. , voor

treurig , ontsteld , van het gelaat : hij zag er zeer bctrokken uit.
BETROUWEN , b. w. , ik betrourvele , heb betrou c .
-

Vertrouwen : gij kient hem niet betrouwen iemand
iets betrouwen. Dit woord wordt ook zelf"st. gebezigd ,

voor vertr ouwen ; het betrouwen.
B T T EN , b. w. , ik bettede , heb gebet. Vochtig nnakeri.
BITUIGEN , b. w. , ik betuigde
heb bet
i '^ betuigd.
^,
Getut

genas geven, verklaren , verzekeren : de waarheid betui

en ; ik kan liet voor God en nienschen betuigen.
Iemand dank betuigen , van zijne dankbaarheid verzekeren ; vriendschap betuigen. Van hier betuiging.

EE TUINEN , b. w. 9 ik betuinde , heb betuind. Hetzelf-

de als omtuinen , met eenen tuin , ook met eene hegge,
of heining besluiten , omheinen. Oul. beteekende dit
woord ook bepalen , beperken. Van hier betuuining.
BE4TUW , betuwe , v. • Zeker e landstreek van Gelderland:
die Zijne won.^ng in de Betuwe verlaten had. 'Ioow.
Betuw is voor betczuwe , batctuwe , misschien van het
oeroud. bat, bet, beter en curve, d. i. land, weide;
derhalve beter land. Misschien is betuwe, voor b^ttcz
we, zoo veel als der Batten auwe, of de landstreek
der Batten, Waarvan de Romeinen batavia gemaakt heb--

ben.
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BETWETER , m * , meer`•. betweters. Van bet , beter,
en weter. Iemand , die alles beter wil weten ; dan een
ander.
BETWIJFELEN. b, w. , ik betwijelde , heb betwijfeld.
In twijfel trekken ; iets betwy felen. Van -hier bete. j
jeling.

$ TWI _fiBA AR , bijv. n. en bijes. , betwistbaarder , be..
ttvistbaarst. Het geen betwist kan worden. Van hier
betwistbaarlieid.
TWISTEN , b. w. , ik betwistte , heb betwist. Over
BETWISTEN
iets twisten : ik wil dat niet betwisten. Insgelijks , aan
spraak op iets maken : iemand iets betwisten.'' Van
hier betwistbaar , betwister , betwisting , betwistster.
BEU , bijw. , in den genieenen spreektrant gebruikelijk , voor
verzadigd , genoeg van iets hebbende : ik ben dat al beu.
Bij SPI.EG• lezen wij : bue (beu) van boekweykoeken. Bij
O[DAEN: overvloedigheid tot beu worden. L. MEIJER.
heeft « bo , d. i. , verzaad , overladen met spijs en drank."

De . ware aard van dit woord is nog onzeker. Misschien
is het afkomstig van zeker tusscbenwerpsel , zijnde de uitdrukking sler gewaarwording van zatheid , b. ;v. beu ! is
dat eten ! waarvan , naderhand , ik heb m j beu gegeten , of gedronken ; en eindelijk • iets , of van iets ,
beu zin.

BEUDEL , zie beul.
]3EUGEL , m. , meervr beugels. Een ijzeren ring, Ook
voor stijgbeugel : ik zal zoo ras te paarde , als hij met
den voet in den beugel zijn. HOOFT. Zamenstellingen
zijn : beugelbaan , waarin men met eenen bal door den

beugel speelt , dat beugelen genoemd wordt, waarvan liet
spreekw. dat kan niet door den beugel , dat geschiedt
niet naar onzen zin , of is niet zoo als het behoort ;
wgders beugeltas , anders ook enkel beugel genoemd.
Waarschijnlijk van boog , en dit van buigen.
BEUK , m. , meervr beuken. Beukenboom : in schaduw
van den beuk. VOND. Zamenstellingen zijn : beukenboom, beukenbosch , beu&enhout , ook boekenboom

enz. Ook wordt beuk voor eenen harden slag gebezigd:
hij gaf den .hond eenei beuk op zijnen: kop.
BEUKELAAR, m., meer'. beukelaars. Een schild: de
hand aan den beukelaar te slaan. VOND. Ook overhdrrat. , voor hulp, bescherming: om liaer enz. tot bene-
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?el4ar áé at/•ë kfl. VOND. Men ziet hier éen e gèl**
g
heid met het fr. boticlier.
BEIJKEN , onverbuigb. bijv. nb Van den beuk , of vari beu-=
kenhout gemaakt : eene beuken plank

B1 UKEN b. w. , ik beukte , heb gebeukt. Geweldig

kloppen , hard slaan : stok ' sch beuken. Ook voor aanhoudend geweld gébruiken : om met meer razernij td
beu,énz op den wal. Jb i (IARR. Van hier beuker,
beukerij , 6euking ; ook 6eukliamer.
BEUL , nl. , méerv. beulen: Scf erpregter. Qok overdragt.
een, straf mensch : laf is een reg te beul. Van hier beul(Zehttg, beulschap beulsknecht , 6eulsvrouiw , ook 6eulin. Voor beul wer d voorheen ook 6eudel gebezigd t
gij weidt betcdel utjes ze s. VOND..
I3EULING ,, m. meer v. beulingen. Worst. Ook voor
eenen onkundigen : hiji eèn regte beuling.
De TAAL - en DICHTK. BYDR . brengen liet woord tot
6o1, om de r-ondhéid en opgezwollen) eid Misschien vindt
uien dèszelfs waren oorsprong in het oude bomel; eng.
6oi4)ell , het ingewand.
BEUN _ v. meerv. beunen: Eetje vischkaar anders ge-meenlijk bun genoemd. Beun , voor eenen zolder , is bij
SEWEL mannelijk ; en van hier beunhaas , zijnde eene verachtelijke • benaming van iemand , die , eigenlijk knecht zijnde, in stilte (op den zolder) als baas werkt. In de koopsteden draagt zulk eeii dezen naám ; die ' zonder. gezworen
makelaar te zin, koopen sluit. Van hier het werkes.

beunhazen.
BEUREN (van het oude beren d. i.. dragèn) , b. w , ik
beurde. , heb gebeurd. Heffen , tillen : ik kan dien
last niet beuren. Tot aan den .Hernel haren naam
beuren. VOND. In dezen zin gebruikt men thans, meestal , het zamengestelde opbeuren, Ontvangen : geld beuren ; ik heb , van daag, nog maar drie guldens ge-

beurd. Bij HOOFT was , en in den gemeenen spreektrant
is beuren nog voor gebeuren , gebruikelijk : dat zal niet
beuren.

BEURS, v. , meerv. beurzen , (voorheen h ö 9 horze). Eene
geldbeurs. Ook voor het geld zelf, of eene aanzienlijke
bezittihg: hij heeft eene goede beurs. Het - verkieinwè
is' beursje. Van hier be, urzensn de,•. - . Ook wordt '`.:.de
-verzamelplaats der kooplieden, in de koopsteden . , beurs
-

^c`.

Ï3LU. BEV
jénöemd ; enlij cciie verdere overdragt : w rdeh de koop..
lieden zelve met dezen naa
estn1a:' de beu8

Amsterdam , Rotterdam , enz. VaIT1iier6ei1rSkl0k,
kur$knecht 9 6eurstijcl; 6eui'nsnijtie, enz.
Sommigen 4en het woord beurs , in de eerste eigen
lijke beteekeni van het werkw. beuren af, als zijnde eèn
middel , om geld enz.. te dragen anderen van het frö
tolirse , itaL6be , lat. tursa , of gr. i3vptro. Vooi.' eene
É3rza'mellaa1S van -kooplieden acht KrLrA het Woord
teurs afkomsug van zekere vermaarde er, te Brugge
"' in de Nedr-.
In VIaandeken , eene der oudste koopstden
landen , ali'aar dagelijks de i om naaniste kobpheden , oni
hunnen handel te drijven. , bij zwdkandei kwamen , en welké }rberg dé eurs genoërnd veid, cnrtdat op der.24vel*
nj:h ang J jr d eene geldbeurs afgebeékt Doch daar,
in de rnidddeetwen, het woord bursa niet 'alleen ëren
algnheenen schat, maar ook eene renkomst van velen
op lw5ten, beteekde , zoo i het
z,4jfelach , f dZze1YnaIfling niet daarvan oorspronke
lijk zij.
BEURSCI:! , bip'. - ni en bw , beursclier éurcht Wëek,
'weirot eene Leur$hë pee, Hoor heeft tcUi zere voor
beursch worden. Wn hiér heüiheid. .
BEURT , v , nieeiv kiti ten Gezette tijd .tm ietS te vei-'
ligten het is mqlze 6e ,t om te spiekeri, oar
beurt $pelen ; £eanc1s beurt wczinemerz ; bg heurten , de eene na den anderen; ik ë lig aan de beurt,
het is mijne beurt , mijn tijd , om te 'arën enz. Van
Lier teurteluzg9 , hij beurten. Zamenstellingen zijn beurt-'
Pzan , /eurt8cllzpper , beurteiwzse1rng, enz
I3EURTELINGS zie 6eurt
13EURZIG , bijv... n. en bijw. , 4eu71ziger , beurzigst. Het-'
zelfde ah beui 8ch
BEUZELEN , o. w. , ik beuzelde , heb gebéuzelci. Klei-'
. nigheden vertellen , niets beduidende'dingen verigten Van
hierbeuzelhar , beuzelaar&ter , beuzelachtig , (hj HO'MT
beuzelzirinig) . heu,.elaclitigheicl , beuzelarj ,
ling. . Zamenstell4ngen zijn : beuzeikraarn , beuzelpraat,
heuzelt&tl, 6euélwerk4
BEVAARBAkR, zie bevaren- , b. w.
BEVALLEN, o. w., ik beviel, ben en heb 6epctllen. Van
de Vrouwen, in de kraam komen; zij 8 van een en z004
6e-'
S
,

.-

..

-
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Jvuilen•l 44r/de aef 11• vI?&it , toen $y s2
duin beviel. VOND. Van hier bevalling, Be} gen : da t
be alt mi aszet.
J3F,VALLIG, bijv. n. en bijw. , bevalliger , ber'czlli st.
Schoon, behagely k : een beallL
g
v b
g kind. ,^e ne bevallige
schilder#. Van hier bevalligheid , bevaiiigljk,
BEVANG , zie bevangen
BEVANGEN , b. w. , ik^eving,
heb bevangen. Overval=
Jen : de slaai beving mij. l}iet vrees , ciroeffieid cnz.
bevangen zijn. Van hier bevanging. Van dit werkw. is
ook het zelfst, naam . bevang , voor oní✓an sfi , omtrek,
gevormd : en al wat in 't bevang dier beide (water en
aarde) groeit en voelt. J. DE DEcK.
BEVAREN , b. w. , ik bevoer, heb bevaren. Dikwerf op
iets varen : hij heeft die zee lang bevaren. Het verled4
deelw. bevaren , bevetrener , bevarenst, of meest bevaren , wordt eigenlijk gebezigd ten aanzien van iemand
die veel gevaren heeft, en dus ervaren op zee is. Vati
bier bevaarbaar ,. dat bevaren kan worden : beuaarbaa r
Water.
BEVATTEN , b. %v. , ik bevattede, heb ,bevat. Eigen-:
lijk , omvatten. Figuur].:, behelzen : dat boek bevat`, eenera
schat van geleerdheid. (Jok in zich levatten. Begrijpen , verstaan : eene zaa1 zeer wel bevatten. Van
hier bevattèlgk , bevatteljkheid p bevatting.
BEVECHTEN , b. w. y ik bevocht , , heb /evochteni Vijandeljk aanvallen, bestrijden :. den ijand bevèchten. Door
vechten verkrijgen : hij ]zeeft daar veel roe ►zs bevochte
ten. Van #hier -bevechter, hevechtang.
BEVEILIGEN ; b., w. , ik beveiligde , heb Geve i ligd. Veilig maken , .in zekerheid stellen. Van hier be.eiliger , beveiliging.
BEVEINZEN , b. w. , ik beveznsde , heb beveinscl. Vein,

zen , ontveinzen. DOOFT gebruikt het voor ontveinzen
ook voor .bedekken : blanketselkorst beveynst uw aan2icht om en om. Voor veinzerij bezigde men , weleer ,
ook ieveinsdheid : om mijnre beveinstheit. Bei. 14.77.
BEVEL, o., - meerv. bevelen.. Van bevelen. Last, gebod:
een. bevel geven, ontvangen enz. De inagt en het regt
om bevelen te geven, gebied, bewind: onder iemands
bevel .klaas. Van hier bevelbrief, lastbrief, be'elheJ-

Ier Nevelvoerder,
,
enz.
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J3EVELEN , b. w. , i keva1, he6 hevolen. Een bevel ge.
ven : ik beveel u te vertrekken. Opdragen , toevertrouwen , aanbevelen : ik geval hem het opzigt over mijne
zoon. In den lijdenden vorm: mg is bevolen te verm
trekken hem was liet opzigt over mijnen zoon t eSvolen. Zich in iemands gunst bevelen. Iets aan het
papier heoèlen , voor schrijven : beveel het papier niet
terstond , al wat u ira den zin schiet. VOND. Vast
hier beveler , lieveling.
EVEN , o. w. , ik beefde , heli gebeefd. Heen en weder
bewogen worden , schudden : de aarde beeft ; van kou.
de í an 8chri4 heven. Vreezen , beducht zijn (bij 'overdragt) : voor gevaren en onheilen I even# Van hier te.'e-r- -, iemand' die beeft ,- beving.
BEVER,-, in. , rneerv. bevers. Zeker dier , dat in het water
en tje het land leeft. • Voor de stof, bever genoemd,
a wordt = het o. gebruikt.
-

BEVERHAAR , o. , meerv. beverharen. Het haar taan den
bevers Van hier het onverb. bijv. naamw. heerharen,
van beverhaar gemaakt : een beverharen hoed , cok be.
verho=ed.

BEVERHOED., zie beverhaar.
BEVESTIGEN , (bij KAL,. ook ievesten) b. w. , ik oever.*
tigde , heb bevestigd. Eigenlijk , vastmaken. Fig. , , hekrachtigen : iets met eenen eed bevestigen. Plegtiglijk
inhuldigen (in de predikdienst) : morgen wordt mtjr^
vriend bevestigd ; u e zal hein bevestigen ? Van hier
1 evestiger , Zevestiging ; ook bevestigingsleerrede , enz.
BE`TIJLEN, b. w. , ik hevijlde , heb be ijlc1. Aan iets
vijlen.
BEVINDEN , b. w. , ik bevond , heb bevonden. Hetzelfde
als het enkelvoudige vinden : hadden connen bevinden'
eenighe ^equame middelen é H. DE GROOT . Doch in
dezen zin is vinden , uitvinden , gebruikelijker. Ik lied
die zaak geheel anders bevonden , dan £k gedacht
had. Ondervinden : gij zult bevinden , dat ik de
waarheid gezegd heb zich ergens bevinden g aa ►
eene plaats tegenwoordig zijn. Zich wel of kwalijk be-vinden , gezond ,Y of onpassel jk , zijn. Fig.: zich 61f iets
wel, of kwali `k , bevinden, met iets in , zijn* schik, of
niet in zijn schik, wezen. zijn: sv beet tdety zich - n
$IecliS2

i,>i verleg epn1 eic
w czi^
1,
03 s (n°li crlb(le
enz. Van hier bevinc1e4/k , bevinding , naar- Ievindirsg ,
oo k wel nrICCI• t)ev7nd , van zaken
BEV1NE .': , b.- w. , ik begin derde , t heb bevingerd.
Dikwerf en overai , met de vingeren , aanraken , betasten
gij moet c r^ t woo niet e €u n .^ e ren. Bij o verdragt., Je e..
zoedelen : wat zag het er bevingerd uit!
BL\ ISSC E' , b sy. -, ik hevzschte , •Iteb . bec►iseJtt. Ín
iets \issciheD.: een water bevisschen.
LVE,& XLN a. (J- evlekken) b. w. , ik bevlakte , heb
. vlakt. Zie bevlekken.
BEVLEKKEN b. w. , ik evlekte , heb bevlekt. • Eigenlijk, vlekken aanbrengen , besmetten. FiguzurL yeron^ gei.
eigen : het huwel k$Led - bevlekken , --- .ichi met ,jonde
bevlekken, Van hier iie' lek kirag.
BEVLIJTIGEN (bij . --:KIL. ook bevlq ten) v ederk. w. , ik
, evli/tigde mij , heb mij bevilitigd. vlijt aanwenden
Van bier be 'i jtiging.
BEVLQ► E EIN , L. w. ► ik 6evloercle , heb bevloerd. Met
eenen vloer voorzien. Van hier . bef-llaering.
BEVOCHTIGEN , b. w. , ik bevocliti, 'ch , Acb bevochtigd.
Vochtig , nat maken : de regen evocliti t /zet .lattnde.
Van hier bevochtigtng.
BEVOEGD , bigv. n. en bjw. , zijnde . eigelijk het verled.
deelw. van het verouderde bevoegen.. }Zie het : enkelvoudige voegen., Bevoegder ., 6evoegc It. Dit wortclan
deegenen gezegd`, die op eemge :z eeg geeft , u r haof de zinex• geschiktheid;,- of , .bekwaamheid; tot . dezelve
vas- daartoe , niet bevoegd egttna^ig , wvetti een 6e-voegd i•egter. Van hier be.oegdel j k , bevoegdheid,
BEVQTELEN , b. w. , ik bevoelde . lief t'evoeld Betasten.
In den geineenen spreektrant , zegt meen ook zich wed , of
k vai jk , hevoelen , -voor ber^indti
BEVOLEN , veerled. deeles. , van bevelen. Zie -bevelen.
er volij
BEVOLKEN, b., w. , ik bevolkte , heb bevolk*t.
d, e inwonerei , ti'ooiz en : een land bevolLen. Van hiel•
b_evolking.
lBEVOOGDE , b. w. , ik. bevoogdde ,- heb bevoogd. Eersen
voogd over iemand aanstellen , ook onder voogc1ijsehhp
]hebben : eer kind bevoogden. Dit woord begint, reeds
eenigzins te verouderen. - (A3IPHU1 srN bezz het .00k n
den
8iohte

,-

:

.
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iati, Iidcn oud« zijn berstaar hebben : der diagen staat h'oigC en draeit izc wenscheiz. Van hiel:
6eoogding.
Oul. , werd voor bevoogden , ook hevoormonden , gebruikt Zie mondkaar.
BEYOORDEELEN, b. w.', ik bevoordeelde , hek 6e'ooi'
cjeeld. Voordeel aanbrengen. Van hier 6eoordeeliag.
1EVOO11MONDEN , zie e'oogden.
B1*OOROORDEELD , bijv. n. en bijw. , zijnde het verledc
dee1. van hét orgewQfle beooroordee'ler., Met vooroor. deel bezet.
BEVOQRBEGrTEN , b. w., ik 6e.'oorregtte , heb 6e'o9rregt. Mot voorregten begtinstigen. Van hier beioorregting.
BEybRDERE, b. w. , ik Ieporderdç , lze6 6e'orclercl.
To weg brengen , verhaasten: deze omstandigizeici
1èeeft z4nen dood 6eordercl. Nader aan liet voorgestelde doel brengen: deze zaak is zeer geschikt , om
mijn 9ogr4 te bevorderen, Aan een ambt helpen
ot grootçr aanzien verheffen : iemand tot eenige waar:

,

dig4ed beorctezen, hij is nog niet bevorderd. Van
hiçr hè-'orderaar, bevordering, 6eorier4/k.
BEVORENS , bijw. en voegw. Bi-tw. , te voren : daaraan
heb ik bevore.ns reeds gesproken. Voegw. , voordat:
ik kom niet , heiorens gij mij roept.
13 \RACl1 LEN , b w., „ ik herachte , heb 6eraçht
Met vracht voorzien : en schip bevrachten. Van hier
6e'racl1ter , berachting.
BEVRAGEN , b. w. , ik r, (bevraamde) hei5
Pra4gc Naar iets vragen, onderzoeken : ik moest zijne
woonplaats 6eiagen ; dit huis is te koop , te berçt
gen 6ij enz Out weid het 'ooi onderigen.. eIe-r
gd pat beuraechslu mi ? Byn. 1477. Van Iii.4e'

-

vragirig.
Bi;vRl:JI(:EEN, b w , tk brec1tçc1e, lie6 1eic1gd.
rfOt vrede brengen, verzoenen: partijen bevredigen,
ëTen6ri. toor'ige .6e'redigea. Overdr. , aan ietd!s ver
langen '.oldoep , en bern daardoor geruststellen hq ie.git zoo 'eel rq4dom, dat 4j alle zqne wen$chen kan
bevredigen. Dikwerf wordt het ook voor betalen gebe
zigd: ik heb mijne schuldeischers bei-'recligd. In box
iuiddelecuwsche lat. is dit pacare , waarvan het ital. paS
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o'a ,• e , en het fr. paye r ,d. i. betalen , gekomen is. Van
hier bevredigei , bevrediging , evredig&te r.
.Bevredigen is , eigenlijk , het voortdur. werkw. van het
verouderde tevreden , hetwelk bij KIL. voorkomt , ook in
den BYB. 1477 : ic sal hem hevreden milten ghift en .
DEVREEMDEN , onpers. w. , het bevreemdde , heeft be-S
vreemd. Vreetrad schijnen : dat bevreemdt mij in het
geheel niet,; het heeft mij zeer bevreerd , dat gij
niet gekomen zijt. Van hier bevreemding.

]BEVREESD , bijv. n. en bijw. , zijnde het verled. deelw. van
liet verouderde bevreezene Bevreesder , bevreesdst.
Verschrikt : hij werd , op dat gezigt , bevreesd ; iemand
bevreesd maken. Bekommer : voor iemand bevreesd
zijn. Van hier bevreesdheid.
f EVRIEND, ver led. deelw. , van het veroud. hevrienden.
Verwant : met iemand ,bevriend zijn , in bloedverwantschap staan. Ook door vriendschap vereenigd : zij zijn
.

met malkander zeer bevriend.

]BEVRIEZEN , o. en b. w. , bevroor , is en heeft be'roren , (van het oude vrier•en) ook bevrozen. Onzijd. ,
toevriezer , met ijs bedekt worden : liet wateris bevroren. Bedrijv. , doen bevriezen , met ijs bedekken : die,
els de vorst den stroom 1evriest. COORNH. De noordervint beoriest het water tot den gront. VOND. Hiervan bevriezing.

BEVRIJDEN , b. w•-', ik bevrjdde-, liet 5e& Vrij ma^
ken : iemand van en voor iets hevr jden. Van hier be,

jder, hevrg ding ,lhevi aster.
vr,

BEVROEDEN , ^ b.:w. , ik bevroedde hek bevroed. Bevatten , verstaan : ik kan die zaak naouwel jks bevroeden. Van hier bevroeder,, 6evroeding.
BEVRUCHTEN , b. w. , i& bevr uchtte , heb óevr•ucht.
Bezwangeren. Eene Bevruchte vrouw : bevrucht, zijn,
worden. Vano hier bevruchting.

BEVUILEN , b. w. , ik bevuilde, heb bevuild. Vuil maken.
BEWAAIJEN , b. w. , ik bewaazde , heb bewaaici. Den
wind naar iemand toedri*ven': zij liet zich bewart'en•
Eig.: bewaeit , met voorspoede winden. CA1zPø `Van
biër bewaa irzg.
BEWA A RUWDEN , b. w., ik heu'aarhedde , lief, bewa ► rhoed de waarheid van iets aaiitoonen ,' waar maken,
be~
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I,.e ► jzen. HØQT b04t 'iet voor bekrachtigen ; van waar

,eu'aarlaedtng.

]BEWAKEN , b. w. , ik bewaakte , heb betvcjcjkt. De
wacht bij iets houden : de stad , eenen gevangene be,waken. Overdrag t. , zorg voor iets dragen : het heil
des liznds bewaken. Van hier bewaker, bewaking.
1EWALLEY , b. w. , ik beulde , heb bewald. Met
renen wal omringen. Van ` hier bewalling..
BEWANDELEN , b. w. , ik bewandelde , heb h~andeld.
Betreden : genen weg bewandelen. Fig. : het pad der
deugd bewandelen. Bij KIL. komt hete eerled. deeles.
gewandeld voor , in de beteekenis van bereisd : een bewazd eld man , die veel gereisd , en dus ook veel gezien
-

en• ondervonden heeft.
13 E AREN , b. w., ik bedaarde , hei bewaard.
,

eg

i en , sparen : ik had nog iets voor dezen dag be—
: zijne eer
waa rd. pZ org dragen voor iets , behoeden
be'r^^c r^Ge r , be-.
Van
hier
g
^
•e
'
'
!
m
be^va^
d
^
^►ewctrer^t , Go
en het zamen gesteldc:
waring , (oul, ook bewaarnis}
d
bewaarplaats, ënz.
BEWASEMEN , b. w. , ik bewasemde , heb beusasem •
Met wasem bezwalken. Van hier hewa$emin ..
BEWASSCHEN , b. w. , e ik. hecviesch<<, heb bewa8schefl f .
Voor iemand wasschen : ik laat mq daar beu'asschen•

BEWASSEN , o. w. , bewies , is bewassen. Met een was=
send l gehaam , inzonderheid van planten, bedekt worden,
be roe"en : de straat bewast met gras ; de akker is.

geheel met doornen bewassen; sine borst was met
haar bewassen.
BEWATEREN , b, w. , ik bewaterde , heb I ewate •d
vochtigen : de stroom bewatert dit land. Om de*en hof te bewateren. BXBELVERT . Van hier bewakring.
x bebijv. n. en bijw.
3
EE
f
Dat
zich
bewegen
kan
,
of
bewogen
kan.
.wee ebaarat.n
wonen: de' aarde ie , --- onze leden zijtz , beweegeegbaar maken. Van blei be veeltbaar.. let. beweegbaar
baarheid.

13CWEENEN , b. w, ik beweende, heb bergeend. Ove r
iets weenen: dei dood van genen vriend b.eweenen.
Van lier beweener, beweening, besveen%k.
IEWEGELIJK , bijv. n. en bijes.,. bewegel ►ker, bervegeIzykat.
S
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lijksst. Hetgeen ziéh 'laat bewegen , even als be eegba:t r•
H e tgeen anderen bewegen kan , roerend , trelér'd : eens
"be^vëgelf le rede ; liij sprak zeer - bezv^egelijk. van
h1 e r • bewegeljklieicl.
BEWEGEN , b. w. , ik- beu^oog , heb bewogen. Aanroeren : laat hem liggen , zonder Item te bejoegen ; zicfi
bewegen , van plaats veranderen : geen blad aan de
boonren bewoog zich ; en van hier de beteekenis van
gaan , wandelen : het is , gezond , na het eten , zich te
bewegen. Fig . , onrust en oploop. veroorzaken : het volk
bewegen , waarvoor in beweging brengen gebruikelijker
-

is. Gewaarwordingenvan medelijden ,.berouw enz. opwekken : hij werd door mijne aanspraak zeer bewogen , geroerd , getroffen. Overhalei : hij wilde zich
door, of tot , niets laten bewegen. Voor alles ter 'bei.

reiking van zeker einde in het werk stellen , gebruikt men
de spreekwijs : hemel en aarde bewegen. Van hier beweging ; wijders , , be^veeg'middel , bei 'eegoorzactk , beweegreden en-i.

BEWEGING , v. , meerv. bewegingen* Verandering van
plaats in beweging zijn , komen enz. ; iets in beu'e-'
ging br engen , honden enz. Dagelijks eene goede
beweging nzccken , eene wandeliu ; doen. Fig. ,' onrust,
tiploop : • de gcznsche stad geraakte in beweging. lartstogt, drift*: de eerste bewegingen cues toorns bedtuin~
gen. Nei0in.g ; . ik heb liet uit eigene beweging ge~
céa tn.

BEWELK.OMEN , b. w. , van welL om ; ik b. e elkomde ,
heb bewelkomd. Hetzelfde als vertelkonen.
BEWEREN , b. w. , ik` beweerde , heb beweerd. Staande houden , verdedigern : eene zaak beweren ; men beweert dat enz. _ HOOFT bezigt bet voor weerbaar ma-ken : sleept liet geschut uit het bushuy3 , beweert
daarmee den dam. ` Van" hier bewrerdei• , beisveerster
s

bering ; ook beweerschrift , anders verweerschriJt,
(upologia).

BEWERKEN -, b. w. , ik bewerkte , heb bewerkt* Aan.
iets werken : hout , steen, bewerken. Uitwerken , bevorderen : dat heeft zijnen dood .. betUèrkt; iemtnda'
heil bewerken. Van . hier . bewerker,, beuer iag , howei-l elijk , hewerkelijklheid.
B EWERKSTELLIGEN , b. w. , ik bewerkstelligdk heb
be-
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fwie
bes'er.kstelligd.
In ,werking brengen, uitvû r r
zal liet droogmaken van de haarlemmet meer $e +er• -tell den ? Van hier bewerkstelliging.
B EW ERK.TU LGEN , zie werktui.
BEWERP , :zie ontwerp.,
B . \\TERPEN , b. w. , ik betworp , (bewierp) heb. beworpén.. Eigenlijk , hetzelfde als . begon en , werpende bereike n. Verder , ontwerpen' , schetsen : beiverpt daarop de
slati Jex^usakni. BYBELVERT..
BEWESTEN , voorz. Ten westen : bewesten de ,kaap.
BEWETTIGEN , b. w• , ik bewettigde , heb bewettigd.
Fletzelfde als het enkele. wettigen. Van hier bewet4
,

ti,ri.n .
g

BEWLEROOKEN , b. - w. , ik bewierookte , heb bewierookt.
Den wierook tóezwaaijen : cde heidenen bewierooktenF
. hr nne afgoden. Van hier berwierooking.
BEWIJS , o. , meere. bewijzen. Van hei tverkw. bewijzen.
Ditgeén, waarmedë men iets bewijst welk bewas bi eng,
hik daarvóor bi ? Ik geef het ` u als een bewijs mijner vriendschap. In den gemeenën spreektrant , is het

ook voor een onduidelijk , blijk , of den schijn eener zaak,
g aruikeli k s bei-vijs vare iets doen; zij verzocht mij
.om mede te zingen ; doch ik deed er maar bew s
van , ik hield mij maar , of ik • zong. Zamenstell. zijn
bewijsgrond , bewysplaats , bewgsreden.. bewq'sstuk.

BEWIJZEN , b . w. , iL l ei ees , heb bewezen. Betonnen,
laten blijken : jij bewees , bi alle gelegenheden , de
grootste inschikkelijkheid. Iemand eer , vriendstha n
bewijzen. - Tse waarheid , of valscihheid , tiener zaak , op
voldoende gronden, aan den dag leggent iets met getuigen bewijzen. Van hier ber-vij sbaar , dat bewezen
kan worden.
,

BE IVILLIC EN , b. w. , ik bewilligde , leb beur ijl rd..
Toestaan.: ie^narid. iets , bewilligen - Hoor-T bezigt Iet
voor overhalen : om den koning daartoe te bewilliglien..
Van hier bewilliging.
BEWIMPELEN , b. 4 w. , ik bewimpelde , heb be inpeld.
Verbloemen, bedekken : een' e. zaak : bewámpele a. _ . Van
hier bewimpeling.
BEV T1ND , o. ' gebied , bestuur: het lewid van , of-p over•
iets hebben* 7 amenstell. bewind elzher , 6ewindlieb-

sier,, bewindsman 3 r jks.l ewincl , Staatsbewind.
S5
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bewond, heb hewondeyt• Omwindende meti ets
ets bedekken. Van hier bewinw.
ding , bervindseL • Bewinden was i oul .., ook gebruikelijk voor onderwinden.
BEWITTEN, b. w. , ik berwittede , heb bevit. Het en-kelvoud. witten is meest in gebruik.
BEVOELEN, b. , w. , ik beu'oelde , heb bevoeld. Ons,.-

I3E WLNDEN -b.• w. ,

-woelen , bewinden. Van hier- beu>oeling.
BEWOGEN, verled. deeles. van bewegen. Medelijdend,
aangedaan : over iemands ongeluk bewogen zijn. Zie
bewegen.
BEWOLKEN , b. w. , ik bewolkte , heb bewolkt. Met
wolken betrekken : 'wanneer storm en regen den hemel
bewolken. Fig. ,. en in den dichterlijken stijl : ik zag uw
oog , bewolkt van tranen. Van hier bewolking.
BEWONDEREN , b. w. , ik bewonderde , heb bewonderd.
Zigne verwondering over iets te ' kennen geven , inzonderLeid ten aanzien van een voorwerp , hetwelk in zich zelf
groot, verheven , en uit dien hoofde verwonderenswaardig
is ik heb haar geduld beu►onderd. Dit zwoord , schooit
bij KIL. en anderen niet voorkomende , heeft , door het
gebruik het burgerregt onder ons reeds verkregen. Van
hier bewonderaar , bewondering.
]BEWONEN , b. W. , ik bewoonde , heb bewoond. Zijne
.woning hebben : een huis , een land bewonen. Van
hier bewoner , bewoning , bewoonbaar, dat bewoond
kan worden, bewoonster.
DEWOORDEN , b. w. , ik beusoordde , heb bewoord. Met
woorden bekleeden : een zelve zoek en zin op verscheide manieren te bewoorden. VOND. Van hier bew,00rding.
BEWORP , zie ontwerp.
BEWUST-, bijvr n.. en bijes. Bekend , kundig : die zaak is
?ij bewust; ik ben daarpan niet bewust ; het be,uuustè. ontwerp. Men bezigt dit woord ook met den
tweeden naamval : eener zaak bewust zin. Dit bewust
s . voor bevist, .. gelijk uien oulings ook schreef , van het
W^érouderde bevissen , d. i. verzekeren. Van hier bewustheid, waarvoor HOOFT ook bewustenis bezigt.
BEZA' 1LEN: , b. w., ik bezaaide, heb bezaaid. Met
zaad\; besti oaijen : een- land bezaaien. Fig.- : de hernel
is bezaaid met sterren. Van hier be ;aaijing.'
BE-
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BEZAAN , Y. , meere. bezanen. Het aphter te zeil op een,
schip , ook schoverzeïl genoemd. Zamenstell.: bezaansbras , bezaansmast , op de schepen gebruikelijk.
BEZ'ABBEREN , b. w. , ik bezabberde , heb bezabberd•
Bekwijlen. Van hier bezabbering.
BEZADIGD, bijv. n. ' enn bijw. , zijnde het verled.. deelva'.
van bezadigen. .Bezadigder , bezadigst. Bescheiden,
zachtmoedig : een bezadagd man ; lid gedroeg zich altoo.s zeer *bezadigd. In de schael van een bezadight oordeel: VOND. Van hier .bezadigdheid.
BEZADIGEN , b. w. , ik bezadigde , heb bezadigd. _ Be-,
daren , bevredigen : doch viert endelingh becad gt ei
tevrede ghestelt. BREDERO. Zich bezadigen,
1

BE ALVEN , b. w. , ik bezaiftie , heb bezalfd. Hetzelfde
als zalven.
BEZ &N DEN , b. w. , ik bezanclde , heb bezancd. Met zand,
bestrooijen : de paden vara eenén tuin belanden. Van
hier bezanding.
BEZEEREN , b, w. , ik bezeerde , heb bezeerci,. Zeer
doen , kwetsen : - iemand bezeeren , zich bezeeren.
HOOFT bezigt het overdragtelijk ; eed en gewisse bezeeren. Van hier bewering.
BEZEEVEREN, zie zeever.
-

BEZEGELEN , b, w. , ik bezegelde , heb bezegeld. Met
een zegel voorzien : eenen brief bezegelen. Overdr. ,
bevestigen : met eenen eed bete$ eten. Van hier beze-

geling.

BEZEILEN , b. w. , ik bezeilde , heb bezeild. Zeilende

bereiken : pij bezeilden de kaap, in drie maanden',
.Een bezeild. schip , een schip, , waarmede men reeds
eenigen tijd gezeild heeft , en dat snel zeilt.
BEZEM , (bij KAL. ook bessem) m. , meer v. bezems . geze^*
-

men. { Dan voert hij d p den mast den bezem tot een
wapèn VOND Het huis met bezemen keereen , het
.

.

stof, door middel van bezemen, wegdoen. BYBELVERT.
Van bier bet spreekwoord : nieuwe bezems vegen schoon,
hetwelk men , in de gemeenzame verkeering , gebruikt ten
aanzien van dienstboden , die , in het ' begin van hunne
dienst, hunnen pligt wel waarnemen. Zamenstell.: be
zemmaker , bezemsteel, bezemstok, bezemstuiver (cie

kleinste zilveren munt , in (Nederland ,, 'waarop zeven pei-

len afgebeeld zijn , als het zinnebeeld der zeven vereenigde
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t c 'gewesten) -_ kctinerhezem , r•ietbe. ern , tafel, .ézern,.
.loer•Jezem , enz.
BEZENDING , . , rn.eerv. bezendingen. Van het, verouderd e . lezende. Gezantschap , afgezondene personen : fiq
heeft de bezending vriendel k ontvangen.
DEZE° ,' bijv. n. en bijw. , zijnde liet verled. deelsv. van

bezetten. Heer, meest bezet. Omzet : een ring met

diamanten bezet. Omringd
b 1 omsingeld.: de vijand wa s
rondom bezet. Overdrabt. , bepaald : ik leen dagel jks
zeer bezet.

BEZETENE , zie bezitten.
;ZETTEN , b. w. , ik bezettede , heb bezet. Het geen
tot eene zaak behoort , in , op , of aan dezelve zetten
de , tafel met spijs bezetten _, de stoel is bezet. Eene
stad met kr jgsvolk bezetten , of ook , eene stad , eene
vesting enz. bezetten ; eenera ring met kostbare stee- 4
en ..bezetten. Out. was de spreekwijs : iemand hij uiter-

sten wil iets bezetten , voor maken , in gebruik. Van
' r Bezetting, voor liet krijgsvolk eereer stad , of vesting,
bezetteling , voor eenen soldaat , die in eene stad , of
-

stin , ligt.
BEZIE , v. Zie aalbezie , bes.
BEZIELEN , b. w. , i • bezielde., heb_ bezield. Eenre ziel,
d. i. leven , geven : wij ,rijn siof,, door eene almagti.g e
hand bezield. Fig. , net levendigheid van geest , met
- moed en kracht voorzien de liefde zoor het 9aderland
bezielde lien?, in den kouden ouderdom, met den
moed ddr "vurige jeugd.
BEZIEN , b. w. , onregelrn n. , , ik - be-zag' , ` heb -bezien. Op
iets zien , bekijken .: iets bezien. Fig.: dat zal te bezien staan , dat is nog niet zeker.
BEZIG , bijv. n. en bijw. Onledig : met iets bezig z in;
.iemand bezig houden. Van hier bezigheid.
BEZIGEN , b. w. , ik bezigcde , heb g ebezigc `. 1 Gebruiken : men bezigt dit woord altijd , in eenen goeden
-

zi1z. Bij HOOFT is iemand bezigen , gemeenzamen om -gan1g met hem hebben.
BE IGTIG + N , b. w. , van het oude bezigten : ik bezig
tigdè , heb bezigti d. Zorgvuldiglijk bezien. Van hier
bezi gtige r• , bezigtiging.
-

BEZIJDEN ,p_voorz. en bijw. Voorz.. , naast: bezijden liet
gij' spie ? t
huis. Buiten : bezyclea het spoor r^iTcler
be-

b~f&tille.fi, ~~ 'wa4rhe£tl. .J3ij\v., tel' zijde: ende -b'es/iden
gegaaJi ZlJ n·de.:.BYBEX;V~

BEZILVER.EN,y~ie:. 've.rzil(,J~'r6n •.
~EZI~GEN , b, w..:.,Ljlii:hssilng.,./JJeb,\, 'hePtJngen~ ~}ro·t .ond~~weJ~p:v~&een:!geil~~:,~£-gediQh.tl~'JDakeru:
~6MPIn ;aIel J

de (,Jrijk,«id ·:he4i,9~n~

\Qul::,~·lYeNt>:.hetnvoorf,·~hetoo\-~en

gehezigd, het welk door- ·h.t·zipg{hl\~van ~oogen'Oelnd'e 'tao-

Vi'~;VJW~en.~de2.:,ofk.e.eftdie~

Cir?e.

u~:'·;zi,el·.;~

t,o.oflerrijm beMOogen.. ? WELLEKENS~.;',Z1JJbele~en~ Ook.
komt J..et 'WOt",'. in den zin van izielmissea voor i.emand
ai~gen~ ...

wettlien .oeainglr!fJ't.:s!i .den.. ;tiersieroen,

:B~Z~.KlEN,,;o.JVI- " besonb; . is besonben« Lloor8tu.slaan

... JJ~laer·"worden\:·\h'et' U'at~rmoet.,eer~t\·Uf:at.~\heziflhf).n.

Jt~.:v~n ,h~hezinl:·~ng.,bezink8el~
.
~lf~DN~'~"l,h.{. w-_".,il; Qei-on~,. neb: beeormesu.: Bedenben 1
~~~eiJlll~n.., fmidd~ lyq,1>e~·inn\en:.: .' HO<)FT. "Doorgaa'llslwoMt

.

dit woord als wederk, gebezigd: ik·.,vezinmij' miet, dat
ik lLet gezien hebe l\Ioeite .doen ,om z.ich .eene zaa~,'j(f
~el!ionertm~7. cikr hp/).·mij·;,'1t'eeds Zang daaro /J oezo'f/,'1}eliJ.
Ovetlegg~nti~:dch',b~d~nken ':,\gij.',b6.t.£nt, ua1too$,. aeel....te
lang.: ···Zich.,b'ep.alen ~'hh,esluiteJl:. .hebt: .g#.;u,..~!!ezon1ten ?
BOOFT en ~J),del:en. beljgen,be~il1nelJ,.ook.xoor\"bemin. nen.j, doeh dan ;w9fd.t.~Jletlgelijkvl..gehruikt.t .
B~Zrr, o, Van beeitten, Jets in bezit hebbBn,~·~zit--:
ten; iet s in beeit nemen "of bezit (Jan iets: n'8ln:6n;~:·

w., ~JJbe~~.'t, heb..•..be~~en.

·BE.. .Z.. .IT~&N,'.' l>•..

Ei~eDlijk",Qr.·

~ets .zitten :g'l.be~l,t m1JlZen '·.lltoel"zlt oprnlJnen s~e •

Overdragt., ill' hezit hebben e iets bezisteti; ,in,."eigenr4Qffl beeitten« Hiertoe, behoort .ook de. godgeleerdf{::;fteW.~
::MQkmtj~.des :.verled.:, ;~eelwQords pan den duivehbtir&etsn,

of enkel beeeten , '" in de magt des duivels zijnde, len, net
1~lfs"Jldig~,~z~tfne ,\,voor iemand ,die .jn de

magf~d,est

duivels 'is,' waarvoor HOOFT beeeteling heeft, W9QOl'S
beteekent beeitten zoo veel als hehben ;vool'zien zrtD/T~ii'~,
~,~~ver_4:~ijn .:',.tnet .ietsr deugd eTJ,,, 8choonlte:td''i,rps TW-

.4t4n4",,"n.. ,eef1;goed.·1~art: beeitten, Van bier 'QeUJte>F,
bezitt8t it Jr', H.utt.irtg.

p.

BEZQED~L:&,~~,;:;(bij J{J~. :'QlJ,zoetelen)
w, ~c,il· besoedel-«
de, .he~ bez~edflld+.B.esnletten:!£tine, hleederen bezoe-«
tlelen- Overdragt-; ~ick_ beeoedelen , ,zi,ch)·.met schelm-«
stukkcn bezoedelen;, ·~iil1e. lLetJidi!.n.;met .onsol1.1Jdig

bloed beeoedelen,

!

Van hier besoedeling;

BE..
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ZOEK , o. , rneerv. bezoeken. riet bezoeken ren iemand,
uit vriendschappelijke wellevendheid : een bezoek bij iem an d afleggen ; iemand een bezoek geven .
' y=en ie
éi aannemen
w
, a sltan.
, Verscheidene
f
ene persone el , d1e #

,om iemand te bezoeken , op eene plaats zamenko men , in
de gemeenzame verkeering : cvq kr jgen lieden bezoek;
£ij hebben nog al dikwijls bezoek.

BEZOEKEN, b. w. , ik bezocht , heb bezocht. Dikwerf ,

of op zekere tijden , op eene . plaats komen : de kermis,
Bene school, gezelschap , eenen kranke als arts,
bezoeken. Uit vriendschappelijke wellevendheid bij iemand
komen : eersen vriend bezoeken. Overvallen , besprin-^
gen : den vijand met een sterk leger bezoeken. Pla.•
gen toezenden : die stad is zwartrl jk bezocht. Ook

wordt het voor de proef van iets nemen gebezigd , b. v. :

bezoekt het , en gij zult bevznden , dat enz. Van hier
. bezoeker. , bezoeking.
$EZOLDEN , zie bezoldigen.
]3EZOLDIGEN , b. w. , van bezolden , waarvan nog het
zelfst. bezolding. Ik bezoldi ade , heb bezoldigd. Bezolding geven : zj worden rijkei jk bezoldigd. Van hier
bezoldiging. Bezoldigen , of bezo lden , is van het
oude zold s bij KIL . soul , nu soldij, d. i. loon van het
krijgsvolk.
BEZOLDING , zie bezoldigen.
BEZONDIGEN , wederk.w. , ik bezondigde, f heb bezondigd. Zich bezondigen ; ratelt tegen iemand , aan
iets bezondigen. Van hier bezrondiging.
BEZONNEN , bijv.. n. en btw. zijnde het verled. deelw.
van bezinnen. Beraden. Het tegengestelde onbezonnen
is meest in gebruik.

`BEZOOMEN , b. w. , ik bezoomde , heb bezoomd. Met
eenen zoom voorzien.
-

BEZORGD, zie bezorgen.
BORGEN, b. w. , ik bezorgde , heb bezorgd. Zorg

dragen ; zorgen , dat iets geschiede : het huishouden
bezorgen ; alles is bezorgd. Het verleden deelw. bezorgd, bezorgder, meer bezorgd, bezorgdst, meest
bezorgd, wordt dikwerf voor bekommerd gebezigd: -voor
iets bezorgd zijn; ik ben voor uw geluk bezorgd.
Vanhier bezorgdheid, bezorger, bezorging , bezorg; -ster.
BE..

B EZ.

28.7

,ZUIDEN , Voorz. Ten zuiden :, bezuiden die laadstreek.
BEZUINIGEN , b. w. , ik bezuinigde , heb bezuinig.
Door zuinigheid overhonden. Van hier bezuiniger, bezuaniging , bezuinigster.
BEZUIPEN , zie zuipen.
BEZUREN , b. w. , ik bezuurde , heb bezuurd. lets - b#~
zuren , om iets lijden , - in den genieenen spreektrtrnt t
maar ach ! vat Moest de stad, na dezen tijd , bezu-ren. J. DE HARRE.
BEZWAAR , o. , meerv. bezwaren. Alles , waardoor eens

zaak zwaar, of moeijelijk , d. i. tot eenen last , gemaakt
wordt: die schikking strekt mij tot 'een groot bezwaar. Ook bezuvaarnis
BEZWAARD , bijv. n. en bijes. ,- zijnde het eerled. - de w..
van bezwaren. .Bezwaarder, meer l ezwarard - bezu'aardst , meest bezwaard. Eigenlijk , zwaar gemaakt,
beladen : de wagen is te zeer ' bezwaard.* Overdragt. ,
belast : die goederen zijn zeer bezwaard. Bekommerd c
over eene - zaak bezwaard zijn ; zich bezwaard maken.,
vinden. Van hier bezwaardheid.
;

BEZWAARLIJK, bijv. n. en bijw. Hetzelfde als o aarlijk,
oeielijk.
:BEZWAC HTELEN , b. W. , ik bezwachtelde , Ack. hez pachteld• Eigenlijk zwachtelen , met eenera zwaehtel
omwinden : een kind bezwachtelen. Fig. , bedekken ,
vermommen : zin gezegde met eenen schoonen sch rz
bezu'achtelen. Van hier bezwach teling.
BEZWADDEREN , b. w. , ik bezwadderde , heb bezvaclderd. Met zwadder , of speeksel bezoedelen..
BEZWALKEN , b. w• , ik bezwalkte , heb Zezwalkt. Ei..
genlijk , den adem over iets laten gaan , en . het daardoor
van zijnen glans berooyen : het koperwerk bezwalken
Vig .:, iemands eer bezwalken. Van hier beztvczlker,
l ezwal1 in q`.
BEZWA GEREN b, .w. , ik bezwangerde , heb bezwrtng erd. Bevruchten , zwanger maken : eene vrouw 1 ez'wari..r
geren. Valt hier bezwange ring..
ZWAREN , b. W. ,, ik bezwaarde , heb bezwaard. Eigenlijk , zwaar maken: eenera wagen bezwaren. In eerre
ruimere beteekenis : , zoute spyxen I ezwaren de maag,
zijn moeijelijk te verteren, en veroorzaken bezwaren, of
onaaiigename gewaarwordingen. Overdragt. , het volk met
geld-.
,

,

1

.
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gek1h4ffiflgfl 6 ;waren , beLa en ; e8 ne ged ngene
he, ,aren ,. iets te last leggen , beschnIeligen ; ' zyn= ge.^,e..
e n met - 1et8 bezwaren, bezwaard. maken ; zich er
iets beis-paren , bekommeren.
Tan hier be
rl k

6ezwwarzn

. ZWE T N wy , ih 6ecveet te, liet bezweet. Met
zweetnat maken; bezoedelen : zij liad Tiaren _lialscio e k

geheel 4e ,weet. 11" at Mae hij bezf9eet ! een bezweet
hemd.

IBEZWE MEN , b. w. , ik óe wojn heb bezwommen.
Zwemmende. bereiken , . óok overzwemtnen : een deel beztwern t, diep.
dLeiU. BOND.

$EZ\ EREN , b. w. , ik óezwopr,, heb óe woreiz. Met
ren , èed bevestigen ! zij . /i.ebbe a hunne getuigenis be-,zworen.. Maar al bezwoer 't Tinkaan fret dubbel

hardigheden* HOOFT. Door middel van eenen eed , ook
doQr . b gelovvige woorden , en zeekenen , tot iets verplig.ten : den duwel bezweren ; geesten erve- bezweren.
'i g. ; c1riftig om iets bidden : ik bid en • bezweer u ik
bezweer u , di God enz. Van hier ook bezweerder,
-

bezweereter , bezwering.

BEZWIJKEN , o. w. , ik bezweek , ben bezweken Zakken. instorten , door vermindering van krachten nètrstorten .:. de muur 6ezw kt. Onder eenen last bezwijken.
Magteloos worden : :.van dorst bezwijken. :overdragte ,
-onstandvastig zijn : /zq 6ez veelt za zyne láefde. - Overwonnen worden : T bezweek, voor de ` kracht rn neg
bewijzen. _ BOOS T.. gebruikt het : voor vei kien „, begeven ,"
m► et den derden naamval:: dipt zij nimmermeer cler goede zaake betwiken . zouden. Bij VOND. de kracht
bezweek hem ras. Van hier 6ezwijking:
BEZWIJMEN , o.. w , ik bezwijmde , ben bezwijmd. In
. ounnagt , van zich zelven valleer.. Van. hier 4ezw!ïining.
3IBBEREN , o. w. , ik- rbibberde , heb gebibberd. Beven:
vin koude bibberen. Van hier bibbering.
;

BIODAG , zie

bede.

BIDDEN , (oul. beden) , b. w.' , ik had , heb gebeden.
,$weken : Gbd bidden .; om zegen bidden. Verzoeker
ik bad kiem , dat hij van zijn. voornemen uJ k+c , f%zen . Op -sommige plaatsen heeft - bidden -de btee1iis
,

van ter begravenis uitnoodigen en dan is het l ier an gemaakte bidder iemand, die vrienden en bekenden ster
uit-

,f,iitJ:M".~' -YllJl ~~

lijk 1 .J.lQ9digt f t~ Q(l.n8pr.el:~r. Van
hier bl.(lcler'i bidpfn,a/I. bid~t~r, biduur: ij09,1 heef\
- biqo,;ie!; VOQr ver~o,ltsAAi~ f :rWlq.~t,·
llIPDER, ~iB biddtJR.
:aIECI-Irr, 'v, 9 JJtle~rv?,6i8B.A~el'J t cJQ.~~11.J;llijk"1'~~,er
,vAo Y~frseh~~ ~pr~~~eSJ¥",9lt,~. ::wor~]~. ,pe pe!ij4~~i9
;~rl~cUti; q~: qpJr,gt,e. !?Zit'C#t tllJQe~.'. ~,c;x>p~. -,
~/J,J~ gPlJ,rt.. 1)11 ,1!e;TJ. q,u,ipe/ t~ kie.cllt gqnn:,,: 9pr~kJf.,
.'\).pr. i '{Ml} ~~nsl, . di~~. men .~let vet.tt:o\\~venk~p,. \~DO
,-)Qen . ofl~~~M1, ZlJn~ .bel~Jl~en .•aanbev~~~~,~
.,
,;\"llM \W~PIDf$.~f~?m8tig; d,Q,qr, ~~~~lf~~n~, "VfJPr ~et
rwpet:.li·'J,~/l,t. . ~b~}.iech~, ~h~~~~~"IS., 01~~~" .pe~~~
M-J_Ai lljp.J; s~~ht~ 'de bc~ij4cll~ ,dg~ Zo911de" }ll~f :.o:o~ jde
.,stand vas.tigheidiq de be'~denJs vall 4e ,~h..l-~~~e\ij~. 899'-

re

f

m.

-'Itiip~!.
~Q- dood .toe.
_iGaa!~I.-JNG-1 .z~e, biecltten.
,
"
atb.CH1E~~"b. w, Yan her vocrgaande ,bie(J~~.

;Wl"'ll·e~~flg-f Yiln.bejechtRT/:' ~ejiecltt~n)j

,If

(OQor

"QtepJ"t-

iI~ tr·lt,liJ;r6Sp';ec:ftt" .Zijne· zonde. aan eenen rn~~er ~e
I9d.w ;'" ~bt ,·clt·allell,u;el gebir!clt,~t~? In de daie1ijks.che
verkeering ,WQx:d t,~bet nogso~\vijlen ~,in~n~ ~\~9~e Ire-

\.t~ke~~v.a?rrbeJ~j?eb ~ ..helienri~n, ~ebe~ig4:. h~ ..1P~l ntl.d
1J,7,et bz.flclfte'n.. .SomwgJen werd blephten~ok .'1). ,~~fffP ,zln
~"RJ}; debie~ht afnemen, de biecht hooren.j geb.e~igd : ,de
Priester heeft aan daagmeer (Ian {,Iq/tigmen.8t:n,eTJ,
-.l!libi,e,clkt. PQ~h ,hi deze beteekenis wordt vhetaelden ge,.
ij)vpikt. "Van',.hierook biecliter , oudt. zoo veel als .~en
;....~laa,l'" of .belijder van de christelijke god~cli~AAt, pie
a.Ml~b~hjd~;, tnt .den dood toe" .getrouw hlijft1e.n~lt,h
door niets van dezelve laat afschrikken, Thans dient ·:dit
~~r+,JHj~PStfdee~ij~ ~ om jemand aan tedui~en" 4i~
~.~ zonde aan eenen Priestee Ie kennen geeft; ~;t.. ~~~or
wjj,f). . . . . .
9it1phle/inl .zeggen. Zamenstell. .ij,.~

.

n.:',

.ii~ld, f\ b~;eAtp.enni~g, biechtstoel , br:echtp4der 1
r'O*drYleYJ'f AlJ4ts\e:,eet:tijds, oak wei biechter ,,~b,~~lgcl

ward ~,'~-' .MeIl4 t e:.n ,

Zie verde..- b;epAt..

in den zin van de buc!"t l~q~r:en.

.BIEDEN t····h_.w.·~, ,~i/; bood ,

'teo geboden.

' , .

A'allbieden, toereiken s iemarul ..•enen drank biedencr.Iemand de !l,ancl
bieden , zoo ,,,reI eigenliik , als figlUJ1-lijk f voor willen helpen.' 1Joo OQk,. i8~a;'Ad: .Iie» . lJ,'oo.fdhieden ,ZiC!l tege,:,:
.hem verzetten, ,Aanbleden. niiloveas hoe IIeelb"e,dtgl/
T
JaaF

BIE.

daar - vno' Bieden had , oul. , ook de betee enis vaas
a a kondigen , boodschappen, waarvan bode.
BIER , 0. , meerv. bieren. Drank van hop en - koren gebrouwen : bruin bier, wit bier , versch , oud bier enz.
Van hier bierachtig , dat naar bier gelijkt,. Zarnenstel}.
zijn : bierazijn, bierbank (bank in eene kroeg), bierboom , bierbrouwer, 'bierbuik (iemand , die veel bier
drinkt , en ' daarvan eenen dikken buik heeft) , bieed r•ager ,-, bierflesclz , biergeld , bierglas, bierhuis , bierkan , bierkelder., bierkroeg , bierpap , bierpens
(bierbuik) , biersteker , bierstekerj , bierstel, bierstelling, biertapper , bierton , biervat , biervlieg (eene
vlieg , die op bier aast ; ook iemand , die een liefhebber
van bier is), bierwagen, biererker.
Een zeer oud woord , misschien zoo oud als de daardoor beteekende zaak zelve , van welke TACITUS reeds
zegt , dat de drank onzer Voorvaderen bestond in een
Vocht git gerst, of tarvw , uitgegest , eenigzins naar wijn
geljkénde "TEN KATE leidt het , om de opdragt en uitwerping van gest , van het oude baren , beren , in den
zin van opdragen , opheffen , opwerpen , af. .
BIES , v. , meerv. biezen. Eene plant, welke ^In natte,
moerassige gronden wast. Zamenstell. zijn : 'biesband ,
Bene gevlochtene bies , bieskoi f, een korf - van biezen ,
bieslook , zeker gewas , enz.
Bies, bzeze , oud-t bienc1se bindse. f vaan binden,
dei gijl men : dit gewas , 7 eer vroeg , tot binden en r vlechten
gebruikt. heéft. " - Hoogti Binee , eng. ° bent bents almaar
desztlfs afstal mmg van: to berd, d:: t binden, meer- in
de ooggin valt.
BIEST ;' v , de eerste mëlk van ee ë koe , nad=at zij gekalfd
heeft. Van hier biestboter.
BIETEBAAUW , b tebaa cw i m. meerv. bietebaau.cven.
Spook , bnllediak ja , `om - den ` s-clzriL t-'onta aan ° wan
4nen b ytebacr.c. J. D. DECK. TEN KATE ' vindt e den
aorsprong van dit: 'woord in bijten ; en bietebauu j of
bijtebactuw , is clan iemand , die met eene gapende n o u
voor spook speelt , en zich aanstelt , alsof , hij elk wil bij
. PITISCUS verklaart het lat. lemur•es , door naeht geesten , bijtebaauf-ven.
BIEZEN, onverb, bijgif. n. Van IMezen geurtakt : eene bie-'
.e,z mat*
-

,

-

.

ten

.~~,EZE1~ , 0._ \v.· Zie, hijzen. .
.
J3IG, hLg(~e, V., '~~e:r.v~ ,,!J.iggeri. Een jong varkeri.

a.i.'

~e~ oude bdcll, oaJ:e,
~en'-'zwijn~
,
BIC~G~Lr;N, d. w, , ~igg~lde~';. (8 '''gehiggelcl.

Van

Afloo pen:

_ de tlo:a¥en :higgelde#,' hem liinq:~ .~e «!~ngeii.. . .
BI.~ i' blJ e, ,v., meerw. "fieri. Honigbij s lle t gedommel der
/)t4(l~ .~'~al~"e~~t)~!J. zijn: ..bijenitngeltj h!ienhoude/~, bi)···
".:.fJn.~~n~1l:i/'·, blJ~~bo~f, .~!J[Jnz~er.ln_. . '. ,'JJt~, 'YOP:l\~~". ~~elJep~~ z9~w~1.omeene plaats "of nabijheid ,
'als,. pm. ~en.eri ,tijd aan te .duiden , in~ onderscheidene be~tf~H~~.~f~J.l.• ~. O~~ ee;ne plaats aan.. ~~ d~iden, . zegt ~e'n ~
elgenlijk: olj de lerl:wonen; h9 iemand staan ; eitten
enz.; bfj de nancl zy"n 1 'bij ina/lander•. ~ Bet selLip is
/Jq f1f?~,.Ka,ap· gestrand. .Fig. : iemand hi] den .Regter
~4~~!'if$e~ ;hij ,Cic,~~!! le~.s.t, ~e~ g.e~eel andere, . /1!/
ge~k"j br., fJ eval ; , ~lJ. gel!l.l;en.~8; ?lJPoor~eeld•. I~~s
1Jy. 'de' e' .aerboopen i by mlJ ne eiel I Om eenen tijd
~an .'~~:id~id~n ~ ~ij dag ,., hi! nac~lt, .~bY~ w!Jlen; . biJ~
Piflu,~~eq. i:,Rrj ~"m~'4~~~~n geheug~n; .blJ gelegenlLetd;
~k:~~·,fJpn~ l?ii.".,!~~,.y\x:en ;',; ~n~e.t den ,~weeden 11,aa~nval.~
§ll.,t!:lil~, 'Qr~1Jt9d8\, d., 1. t9d]g..Oo~ wordt het , h~
f~J~?~rpe?-,'~ . ~f!rq~eg~ ,:~~l~ ', ee'ti,. bij",_ . g~¥ei,~,g!~:J.'. tcrwij~ .b~·~
geht~Ulk~ het hdwQor4 voor bet .zelfst; naamw, plaatst: zk
liebhein .reec!8' '~bij, ,q,f! (h~jna) iieri 'jeirerigekef"d. .. Ihs..:
t ••• ' . ;

'~~19ks' "~ordt ;~iet V001~

en

,

r .

achter' andere voorzetsels ge~
.Ygeg~'?".~,ls;'.oij·n(t~." ~iTJ,abij, ooorbij, enz, . Voor' zelfst,
Iiaap1woo'rd'en, als : '. ~ijlaag, billooper, bijnaam, b.q'~
8la~.d",\bjj~al, hiiwiJf, enz,
"
, "
.'
~'~~~:.iwf~~~r8o~df~'g~])l~atst, is bet een scheidh. voor,i~t.;
.~~ en'\~erblndt de eel.?~,zaak. met ,de andere, of doet de

8RJ.).$.~,,?~;f ~~\': . d/~~. !.:,~a n ?e!;~ na.~er.e~.,gelij~ in,. hiih~.l.lden!
J?ffll:.·!~~..l~~_:hznd Dy , droeg DlJ' en vele•. an~e.;.

re, .~. waal-rv~eenlge zu1ten hehandeld worden, Zie . ver-'

j~'~~;,:r?~~:: .Tn geval ,in zoo
:

,t?{I,"'t,qn~l iPe,t-8c7zll~e-n mogt-

i

.

verre als: bijdldien

...

, . . ' .,

:;··~~~d~~/~~t:~~~ltij·?:leo~:ili~o~c;.~ift~~:e~~tt~
f3l"~!et, ~qe~~(2. ~.IJi

het ID1dde1~euwsehe Ja~J J(omt r,:eds
bihl£ct';,' .de', \' In "'11~t enkelv·.- voor;>" ~~~arn'~ar't o'ns bijb'{j'l;
,~~~~t, b~~fl;~e ;, ,.l~~~f;;f~~'· .v(l~J~e~t ~ro.\l~~]~.,ges~~.~q~t>, .. g~.\'oriH~
lS;. ..SouUDll!en.:be.zlsyn hu~ryoor,. Uit· .~ene ve'r~eerde z,uSRr:
~
'.
T ~
i8~
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tot welsprekendheid , bgbelblad , bijbelboek. Van hier
b • belbeslag, het beslag van eenen bijbel ; t j4elgehoot -'
h a ^, ter . verspreiding van den bijbel , bijbellezer; Ib a
pinhoud
enden
de woorden
h.
^
met
inliouder
schrift
belmc^tL^,
overeenkomstig , kbelsch , dat met den bijbel overeenkomt , daaruit geput is; bijbelspreuk ; b jbelstof , eene
stof, uit den bijbël getrokken ; bijbeltolk ; bijbelvast , die
de noodige plaatsen van den bijbel , niet bivoeging van
hoofdstuk en vers , uit het geheugen aanvoeren kan; bijbelverklaarder , blbelverklar•ing , bijbelvriend , bijbelwerk , een werk , of boek , over den bijbel geschreven , .enz.
T3IJBELGENOOTSCHAP , zie bijbel.
BIJBELSC H , zie bibel.
33IJBINDEN , b. w. , ik bond bij , heb b*gebonden. Het
eene bij het andere binden , inzonderheid van hoeken : ik
.heb liet tweede stik bq het eerste laten binden. Van
hier bib ndin^^.
BIJBt.AIJV€N o sv.., ik` bleef bg ben bijgebleven. Aan
iets gèhecht, blijven , `het niet verlaten : iemand getrourve1 k b bl ,ven dat gebrek is hem. altijd b gebler Pen.
13IJBRENGEN, :b. w. , onregelrn.. ik bragt 1 , heb b* eïSragt, Meest in : eene figuurlijke . beteekenis, voor aanVoeren , aanhalen :" lzq heeft zeer duchtige hewq zen b j-gebrctgt ; wat br•engt gq tot uwe vei $chtonar2g...bu
In den gemenen sp.t•ee trant., is het kunnen Agj6_tenen zoo veel els hit .kunnei schi k€'n , het kWutetbén
t n b been gen , zal` ik
als ik• het 'naar éérn`gz£irr
bre,
. ']
ngen
dit.
kan
n itPeel bi
t
men
.
kozen. Ook ze g
voor dat kan niet -veel 'hepen. HOOFT bezigt het voor
misleiden. Van hier b bp'enging.
BIJDOEN , b• s , onregelm ik deed . bij ,^ heb bggedaan.
Bijvoegen : gij mort er' nog tien stuwers bijdoen. Hebt
dij er no " iets hij te don
BIJORAAIJFL , b. en o. w. , ik .draaide b, , heb bij gedre tid.
Bedr.. bij iets dr•'aijeti : i t heb er nog een' rand bq
gedraaid, op de _draaibank. 0riz. , in de scheep.v
`het Yschip tegen den wind draayen , opdat het langza' "
voortga , het elk ook b i) eg^men genoemd wordt 0 het
&chip werd , dewrjl het niet wilde bydrna en , in
den g7•ond geboord ..
ElJDRA- , b17,drage v. , meere. bgdragen , van 4 *Jea-en. Hetgeèn aangebragt , of bijgedragen wordt: ' tal•
en dichtkundige bidrager.
-

`

,

-

-

y

-

,

g
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BIJDRAGEN , b. w. , ik droeg hij , heb , bijgedragen.
Meest in eene figuurlijke beteekenis , voor : tot een gemeenschappelijk oogmerk medewerken : tot de algemeene
behoeften van den staat het zijne bijdragen.
BIJDRUKKEN , b. w. , ik drukte bij, heb b-ggeu rukt.

In de boekdrukkunst : nog een blad tijdrukken.

11I5E , zie 6' '.

e' ^Ifit,
BIJ ►^. E1^T,.^^w.
.w
Van b'r
V
I
^` en een. Tezamen : bieen
het
niet
scheiden.
Ook
wordt
liet
aan
t t8 ? -een. kater,
verscheidene woorden vastgevecht , b. v. : bijeenbrengen,
b eenduagen , bijeenkomen , bijeenroepen , ueen t•eken , tijeenvoegen , enz.
z

IIJËINBI ENGEN , zie been.

BuEENKo1ST, v. , meere. bijeenkomsten. Van ij;éen
en. komst . Vergadering : in o'ize l.ijeenkonzst.
B GAAN , o• w• , onregelrn. , ik ging bq , ben bijgegnan.
t1e eIqk met , of nevens iets gian , (toch alleen . in de lig.
bexeeken s van bijgevoegd zijn ; en hier slechts in het deel-.
Woord des tegenssoordigen tijds , bijgaande : uit bggaa.nc en; brief zult gij zien , dat enz.
BIJGELEGEN , zie ijliggen.
BIJGELOOF , o. , oul. overgeloof, d. i. overgeloof.
BIJ(JELÓO' IG , bijv. n. en byw. , b geloo'iger , bqgeloo~

vzgst. Van hier bggeloovigheid. ^.
BIJGENAAMD , bijv. n.. en bijw. , zijnde eigeld ijk liet verleden deelw. van liet orde werkes. bijnamen. -Eereen bij—
naam hebbende : Karel de v jde , Koning van Frank—
rijk , bijgenaamd de wijze.

BIJGEVEN , b. w. , ik ,.T c^f lij , heb bijgegeven. Toegeven ik zal er nog drie guldens bijgeven.
3UGE WAS., o. ,. meerv. tij/gewassen. Een vreemd gewas.
c eqri. t jt as of gezwel : dat paard Beeft een brjge—
,c a .'a n zijnen .poot.

,L N b w. , ik haalde bi , heb bijgehaald. De
f

e lan b halen , .. in de scheepvaart. Aanhalen .. h* is
ewoon alles b* te halen , wat hem dienstag. Vis. In
den gemenen spreektrant.: iets met de /aren b yf aten ,

van iets spreken,, zonder dat het te pas komt..
BIJJ1 NGEN , b. w. , i hing bij , heb b` changen..
Eigenlijk, bij iets -anders hangen: gij moet er die sclii1derijen maar bijhangen. Fig., en in de gemeen.záme
verkeerung , voor bivoegen : hij erin hooit zetô verh<zleg ,
gom,.
'P5
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zonder cle he ?» er bij te hangen. Van dit bjhang en
i n d e n laatsten fig. zin , is het zelfst. i^aam^ r. b jliangsel
wovmet
vele I^zoo
jhan bhij verhaalt . de dingen altoos
sels. Van hier bijhanger (pendant).
BIJHANGER , zie bjlzangen.

J31J Ii LAN GSEL , zie bijhangen.
BIJFIOOR.EN , o. W. , Izet hoorde bij , heeft b jgelioo,•d,
Bij iets hooren , of voegen : dat hoort er nog bij. Van
hier b jhoorig , hetgeen tot of bij iets behoort. Voor dit
hooren , bezigt men meest behooren.

BIJHOUDEN , b. en o. w. , ik hield hij , heb bijgehouden. Bedr. , bij iets houden : houd uí bord bij. Onz. ,
in , de scheepv.: gij moet bijhouden , bijdraaijen.
BIJKANS , bijw. Bijna , omtrent: hij was b^karis her-r
stelcl , toen enz.•

BIJKOMEN , o. w. , ik kwam bij , ben bijgekomen. Bij
• iemand komen , in den genieenen spreektrant : ik zal u
bijt omen , ', d i, ik zal bij u komen , om u te straffen.
:6óe is dat kgekonzen ? waardoor is dat geschied ? Indien bomij m. horidercl grulclens boodt, dat zou nog wat
bijkommen , dat zou eenigzii s bij de som komen , welke ik
hebben moet. Bij is zeer ziek getweest, maar begint
,veer bij te komen , te , herstellen. Zij viel van zich
zelve,. maar ktPa,n nog al spoedtig weer bij , bij , tot
zich zelve.
-

BIJ PJJIPEN , o_. w. zk kroop bij , ben bgge.kropen. .8 j
het vuur kruipen ; overal bijkruipen.
BIJL , . v. , meerv. bijlen. Een werktuig , om te houwen
met. de bijl straffen. HOOFT. Scheepsbijl, steekbijl,
enz. Met 'eene bijl houwen. Speekw.: lig hakt er
met eene breede bijl in , hij gant rouw te werk , snijdt
geweldig op. Ik heb met die bijl al zoo lang% gehowwen , ik heb dat werk al zoo dikwerf verrigt , zoo lang
bij de hand gehad. Van hier b jlclrager , dienaar van de
burgemeesteren , in het oude Rome , b jlbrief , getuigschrift , dat de bouwing van een schip goed bevonden
b irnan , bijleirnan , bijldrager , in den krijgsdienst. ITët
verkleinwoord is bijltje , welke naam , in Amsterdam , ook
aan de scheepstiln rnerlieden, op des Langs werf, begeren
-

Zoo algemeen het gebruik der bijl, en zoo oud derzel m
^•^ benam ng is, zoo o.nzckeirt is ook dcrzrhrer oorsprong
WACH
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WACHTER. rekent dit woord met het gr. rgAexv5 eene
bijt , waarvan en revø met eene bijl hakken,
vermaagschapt.
13IJLAGE , v. , meery. bijlagea ,. van bijleggen. Hetgeen
bijgelegd wordt: de bijlage van een geschrift , dienende
tot nadere bewijzen , of tot opheldering.
BIJLAMliG ,: bijv, n. &tzelfde als aangrenzende , aanpalende.
BIJLBRIEF , zie klBIJLDRAGER , zie bj/l.
BIJLEGGEN, b. en o. w. , ik legde Veide), bij , heb bijgelegd (bijgeléid). Bedr. , eigenlijk, de eene zaak bij
f nevens de-andere leggen: gij moet er nog vier guldens bijleggen. Fig. , eindigen„ van geschillen. gespro-.
ken : eeizen üvist bijleggen. Van hier bijlegger , be-,
vrediger, ook scheepsw. , voor eenen tegenwind, waardoor
de schepen geen zeil kunnen voeren; bijleggeljk , dat
bijgeleid kan worden, b q**le gg ing, vergelijk van eenig ge..
schil. Verliezen: ik leg er geel geld (bij. Onz. , in
de scheepvaart , hetzelfde als bijclraaijen : ik flQOdZ&tkte
hem, om bij te leggen.
BIJLEVEN , zie beleven.
BIJLICHTEN„ zie lichten.
BIJLIGGEN, 0. w.., ik lag bij, heb bijgelegen. Eigen lijk, hij of nevens iets liggen. Van hier de deelwoorden bijliggende en bijgelegen , bijvoegel. gebruikt„
voor aangrenzende: bijliggende, bijgelegene landen.
Bijslapen : bij een manspersoon en zult gij niet liggen. I3YBELVERT. Van hier bijligging, voor bijslaap

;

die de bijligginge des mans niet bekent en heberi.

BYBELVERT.
]31JLOOPEN , 0

w , ik liep bij', ben bToeliopen : hij kwam ook al bijloopen. Van hier lij/looper , voor iemand„, die boven het gewone getal is , die
.alleenlijk in geval van nood gebruikt wordt. Ook iemand,.
.dLe voor minder gehouden wordt, dan een audei vanzij-.
ne soort.
BIJLTJE, zie bijl.
BIJMENGEN, b. w., ik mengde hij, heb bij'gemengcl.
Het cone b  ht andere rnengeni, Van hier bijmerigzng
BIJNA, bijw. Hetzçlide als bijkans.
1311

BIJ

,

. BIJP. BIJR. BIJS.
1

-mand
:jNÂAiÇf , tfl. , rneerv. bqnanwn. Toefflam :
bijnaam gen. Oul. , was het werkw
aan
iemand bijiainen , ook iii gehviiik en van hier nog ons
bijgenaamd. Zam&hSL. btfriacimvoord , bijvoegei
lijk tiniw&brd,
13L1NEME N, b w , ik net nz bq , heb bij,trenbm6?z liet
èttie bij'het ande nemen. Gij moei e nog ie t's

riemen.

BIJPAD, o., mcerv. bijpaden, Toepad.
131JREKETNE'N b %S zL rekende bq , heb b**gerekend
liet eéiie hij het andere rekenen: ik heb er het overige
bijgereke4d.
ïï riep by , heb bqgeroepen Meest
B1JROIPLJ b
lig. voor laten halen . verzoeken te komen : ik heb er
,9

deh arts bijgeroepn.

WZULEN , zie rollen,
ttYSCHiETEN , b. w. , ik schoot hij , h, e b bijgeschoten.
ik t è' ng enen kogel bijc1zieten. Bijwerpen,
btètn ; a1i geld : gij snoei er nog tien 8chelliflgen
-

BIJSCHIKKEN, b. w. , k .sc/zil'ie bij , heb bijgeschikt,
Liet eene bij het andere schikken. In den gemeenen
spreektrant wordt het ook , somwijlen , als o. gebezigd,
Ô1r : zittede naderen , zich bijhniven : schik nog.
'

wat

JS4W.WFELE , b w , ik sçhoJ/elde 6zj heb bzjge'
8chÖffeld. Bij de tuinlieden gebruikelijk , het eene bij het
andere 4klióflefen.
1JSCfl!APE , b. w., ik 8chraaptè bij, heb bijgc'
3cb1at. Bij malkander schrapen.
BIJSCHRIFT , 0. , rneerv. bijschriften. Van bij en sc1zi'ij,
Een geschrift , heteIk men bij, op, of onder iets plaatst,
in rjm , f onrijm , do c h meest in rijni : hij heeft . een
/i'aëti bijsehrfft 0/) het afbeeldsel van Boer/tape ge..
itik. in een bijschrijt moeten , behalvede kortL ezel en den slag op liet laatst , erie /ioofilzaaL , of
een oornaam punt , nevens de eerwoudig/ieid en 'er
schesdenlzezd, beti acht en ge-'oriclen worden. TAAL-v'
NCHTK BsrnR
flhJVEN, b w , ii schreef bij, heb btjge.ch e
Bij of nevens eene zaak scIwijven
BIJ

WIJS.
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BIJSC E IUIVEN, b. en o. w., ik • schoof bij , heb en ben
bij. esclLoven. Bedr. het -eene bij liet andere :Schuiven,.
OnzOOd. , niet zijn : sclatif wat bij..
BUS 'AAP , m. De vleeschelijke verkeerit g' an --twee Persont:n. Ook wordt dit woord persoonligk- genomen , voor
bijelaper , bislaapster , d. i. voor ee»en man , of eei im
71 OUW , die bij iemand. slapt. Doch voor eerre vi ou W , is
-

-

-

bq8taap vrouwelijk Persoonlijk gebezigd , wordt het ook
ikwer ' gèbruikt , voor iemand , die in ongeoorloofde ge.
sneensehap niet eene vrouw leeft ; en zoo ook vaneene
vrouw ten Aanzien .van , ,eenen man, Het werkw. bijsla.
pea is in dezen zin niet in gebruik , dan als €en zellst.

n.aa w, , het b jsiapen.
I SL4G , m. , alleen in eenen fignur..lijken zin , voor hegvoeging , ver meer dering : een bislag va s honderd gulin.

BIJSLEPEN , b. w. , ik sleepte bij , heb bijgesleept. Het
eene bij het andere slepen. Fig. , z iin den genieenen spreek.
t snn { iets met de haren bq*slepen , van iets spreken,
dat niet te pas komt. Zie bijhalen.
BIJS\Et EN , hetzelfde als aansmeden.
J3IJS '1 E LTEN , b. w. , ik smolt bij , heb hijgcsntolt^tn.
Het eene bij het .andere smelten.
$IJS} IEREN , b. w. , ik smeerde bij , heb bijgesmeerd.
Het eene bij liet andere smeren.

GIJS MIJTEN , b. w. , ik smeet bi , heb bigesme ert. . Het
eerre bij liet andere smijten.

^IJSPRINGEN, o. w. ,, k spj•on bi, , ben bijge$,^v^-ongen.
Eigenlijk , bij ii ets springen , doch meest in eenen figuurlij~
Een zin , voor helpen , te hulp komen , in de gemeenza
me verkeering : iemand bijspringer ; met geld , met
oeden raad bijspringen. Van hier hij spring4ng...
T T , 0. W. ,^ onregelm. , ik sl.ond brt , heb bijge.
ei rl. Eigenlijk ,, bij , of naast iemand staan. Fig. , bnlp
: iemand bijstaan ; met raad en daad -b4v..
i e
staan. Ia de . scheepvaart zegt neen : de zei/een •taan
hij ; en van bier het spreekw., -: laat het . zeil 1taa
d. i. zwicht niet.
1BJ. ST N1, in, Huk bijstand bieden enz.
IJSTEKEN, b. w., ik stak bij li eb b geetoken. Het

eenre bij 4iøt andere steken. In den gemeenen spreektrant,
iegt men 1 van s °en drank: ik zal er dat hoen

T5
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dat `glaasje , ' nog maar b y steken , voor opeten of uit.
drinken.
BIJSTELLEN , b. w. , ik stelde b J , heb bijgesteld. Het
eep,e- bij het andere stellen.
jjjSTER , ,(bij KIL. bistier) , bijv. n. en bijes. , bijsterder }
raseer bijster , meest bister. Dit woord is , voorheen , in
de onderscheidene beteekenissen van leslijk , afschuwelijk,
schadelijk , schrikkelijk , arm , berooid , en onzinnig , ge_
breikt geworden. Thans wordt het voor verward , beroofd,
of ontberende , gebezigd , overeenkomstig met het denkbeeld
van arm en -berooid : bister van zinnen , of zone zinnen bister , beroofd van zinnen, zonder zinnen , zin,
.met spoor bister , zonder spoor , buiten het Spoor,
'zijn. Ook wordt het thans nog voor zeer, grootelijks , ge-.
breikt : die appel is bister zuur. hij is te bijster
,

op meer wetenschap belust. VOND. Van dit bister
hebben wij het werkw. verb jsteren. PooT gebruikt bisternis , voor verbi * tering. In den BYB. 1.477 vinden
wij. 'het werkes. bijsterloopen , waarvoor de tegenwoordige
overzetting door malkander loopen heeft.
TEN KATE leidt het af van het oude bijzen , bij VOND.
biezen , KIL. biesen (aestu exugitari) , van bijze , tem-.pestas , waartoe het bijv. n. b j/zig , d. i. onstuimig , behoort : bijzig weer.
BIJSTOOTEN, b. w. , ik stiet bij , heb bigestooten.
-

Het eene bij het andere stooten.
BIJT , vr. , meerv. bijten. Een in het ijs gehakt open vak:

hij reed ongelukkig in de bijt. Hij viel daarin , ali
eene eend in de bijt , wordt , in de gemeenzame verkeering , gezegd , voor : bij deed dat zonder overleg , of ach-.
terdocht. Van dit b jt is het gelijkvl. werkw. baten ,
(batte, gebijt), d. i. eene bijt , of opening in het ijs ,
hakken, afkomstig. Hiervan zegt men ook een schip inof uitbijten , d. i. een schip , hetwelk binnen , of buiten
de haven bevroren ligt , door het openhakken van het ijs ,
biogen ter plaatse waar het moet wezen.
BEJ 1 EBAAUW , zie bietebaauw.
BIJTELLEN , zie tellen.
BIJTEN, b. w. ik beet , heb gebeten. Met de landen,
rukken , of kwetsen: de hond heeft hem gebeten. Ui
onwetendheid, wordt dit woord ook ten aanzien van die•en gebinikt., ' die . eiSenlijk door steken verwonden ; de

vlooi"
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vlooijen hebben mij geweldig gebeten. Met de tanden
kkin ina yell : i kan dat brood niet Iri j ten. Fig. en in
iaen genieenen spreektrant, voor eten : niets ie bijten
noch te breken hebben, aan de - noodzakelijkste -behoeften gebrek hebben. Meestal wordt bijten met de vót^rtzetsels in , op, naar en. gebezigd: de kond » heet mij
in ini]ne hand , in mijn been. .In eerzen • zuren d
pel bijten, fig. , zich tot eene moeijelijke , of onaangename zaak bepalen. De rook bijt mij in de oogets.
'Fig., + iemand iets in liet oor iijten, met den mond
digt aan het} oor tot iemand spreken , om door anderen.
niet verstaan te worden. Op de tanden bijten , vang
gramschap , Spijt, enz. ; zich op d& lippen bijten , óm
et lagcheri tegen te gaan. De peper bijt mij op ée
'tong. --- Naar iemand bijten , hem willen beter-. l `an
zich bijten , ook in den gerneenen spreektrant, voor:
zich ' met geweld verweren. Eene onaangename gewaarwording veroorzaken , zoo ten aanzien van het ligchaam , als
van, het gemoed , in welke beteekenis het deelw. bijtende
voornamelijk gebezigd wordt.: een bijtend vocht ; eene
./ijtencle scherts. JONGTYs bezigt het woord 6ijtrïjm,
voor- een hekeldicht. Van hier bijtachtig , dat 'gaarn en
dikwijls bijt , bijter , bijtster; ook., in den gemeenen
spreektrant , en ten aanzien- van - kleine kinderen, wordt
bijter voor eereen tand gebezigd : hij heeft al twee- bijters , of bijtertjes.
BIJTEN, eenee bijt hakken. Zie bijt.
,

,

-

BIJTREKKEN , zie trekken.
BIJVAL , o. , meerv. bijvallen. Van het werkes. bijvallen,
Hetgeen onverwacht bij iets anders komt : u>ï hadden

maarl op honderd pond gerel°end , doch, er wa nog èer4
.bqval pan here pand. . Billijkmg van iemands .-woorden,
of daden , zonder meerv.: zijne stelling vond niet :veel
bije ti. HOOFT bezigt het voor toeval.
BIJVALLEN , o. w. , ik viel bij , ben hijgevallen. Nto
:m . wij hadden reeds vroeg édaan gehad, &idien
er geen ander werk ware 'bijgevallen. Invalfe , in
het geheugen komen : het wil mij thans niet bijvallen.
Iemands zijde kiezen , deszelfs woorden , • of daden , bili j,ken : ei deli]k vielen zij ons
1IJVOEGELIJK , zie bijvoegen.
kl.]VOF.GI :, b. w ,L oegcte Tij
eb hijgeocï.
eenti
-

-

,

g

.

,

-
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Gene ,andere zaak voegen , net dezellre verbind.pjn : ik t'cr
,doo k he aling, opi]gevoe^gde rei .enirl q ; ik zct l er di t
alleen . r],gq bivoegen Zich 6j iels , of iemand , voe'gen , :fits toestemtnen , zich voor hetzelfde verklar
en e ik
*,art, mij dlaal• wel bijvaegen. Van hier brj r oe. as

hjvoegeelijL , dat bijgevoegd kan worden : Tai 'voe d l j k
gelu k

ncxcc nrvoot•c ,• ivoegsel , • aanhangsel : een hijvoe
T
^j Bel
van een b
oek.

BLEVOFGSEL , zie t zjvoe en.
I3IJWEG , tas , -niee,rv hïjuue b en. Een weg , die b" of
.n.evens , denewonen
we e
loo :t.
Ook e n
g g p
toeweg.
BIJWE 1K. , o. , meerv. hijwerken. Een werk , dat eigenlijk niet tot het hoofdwerk behoort : wij meenden af edaan te hekben ,.?naar er kwam nog zoo veel bijerk. Inzonderheid worden de niet tot de hoofdzaak
boorende f guren , in de beeldende kunsten , bijwerk

genoemd : het bijwerk in Bene schilder*.
BIJWERKEN , zie werken.
JItPE.N r b.. w. , ik worp. bij , heb FbiI geworpen. Het
eerre hij het andere werpen.
BIJWEZEN , o. w. , ik ¢vas bij , ben bijgeweest. Bij iets
zijn. De onbepaalde wijs , in het enkele. , en het deeles.
in het- meerv. , zijn als zelfstandige naamwoorden in gebruik : Iet bijwezen , naamw. , voor de tegenwoordi heid :
g

liet is , in mijn bijwezen , geschied. De bi jwezenden ,

aanwezenden , zij , die tegenwoordig zijn : al de ,bij#ezen-

den hebben het getuigd.

BIJVIJF , o. , nieerv. bijwijven. Van bij , .d . i. naast , en
wijf, als nevens eerre wettige huisvrouw gehouden wor-

d e11 d e. Van hier bijwijschap.
]BIJWJJLEN , bijw. Somwijlen ; ook bq tusschenpoozen.
BI•IWON E N , o. w. , ik woonde hik► , heb bijgewoond.
Meestal in eereen figuurlijken zin gebruikelijk , bij iets tegenwoordig zijn : eerre vergadering enz. bijwonen. Bijslaren , bevruchten : Lea ze, de : ditmaal zal azijn man
? ij ijwonen • BYBELVERT . Ook is het in den zin van
inwonen gebruikelijk geweest , waarvan nog bzjwoner , bijïazng , welke zelfst. naamwoorden ook in de oveiig -betetke sen gebezigd worden. Iemand niet raad 6iju oppn , voor bijstaan , vindt men bij HOOFT, BRAND en aas

deren.
BIJWU®JW o. , meere. bijwoorden Zie lu Nederd.

Spraakk.
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$IJZEN , (hij KIL. aestu exagt tart' een oud o w. , beteekenende heet zijn , ook ,onstuimig ` zijn ;' doch is naderJiand
op de koeijen toegepast , voor tochtïg zin. Zie .6ij8te7.
BIJZETTEN h. w., ik zettede bij , hei bijgezel.t. 'liet
eene bij het andere zetter. Geld »ijzetteh , n hb . se1.
:': e
Een lijk ijz aten Zonder uiterlijkheden begra
zeilen . bijzetten , .in de scheepvaart -- alle 'zede ►
zetten, spree ff. ' alle pogingen a nwen,den. 1h)
niet moeer om bij _°te zetten , om te geven, is' beroMd.
Van hier odk bijzetter, hijze .ter , h jxetting.
, buy. i. en biw. ; zinde het deehv ' n` het
3IJ IE
ongewone werkes. hzjzien. Meer. zjzz e,icte,. mêe t ,/
z er c e• Kortzigt g .: hij is weer i wende.
BLTZIG ,zie 6iƒster.
BIJT. I, N , zie hijtvezen.
$ fi' `,' r. , .meers. bijzitten. Zie bijwijf:
BIJZITTEN , , o , Sv. , ik gat 6i ' , heb ,bijgezeten:: B ,
of neens iets 'zitten. Van hier ,' het zelfst. ph zitter,,
voor iein aod , die , ' in echovergadering 1 'zijne plaats n aast
den Voorzjfter - heeft ` en .dien met zijnen. `raad ' onderste ► Bijzittersclzetp is de .post , dien een bijzitter bé leectt.
BIJZONDER , bijv. n.~ `en bijwo , ` bijzonderder , I ijzon lest:
Van andere din gen afgezonderd, • zekere taak zdleen eisen
Lets op zijne ,badzondere plaats brengen. ,tee '6ijzn..
.dere voorzienigheid vczn God, ten aanzien 'van ,'CLIijI.
zonder (enkel) schepsel , in 'tegenoverstelling van .Gods
geineefle.voorzienigheid. ° Ongemeen , uitnemend . ....eene
vrb o c rz • eene IaJzondere schoonheid. Dat ie niet
,veel b'I zonders.. Als bijes: , voor zeer : zal i 6ijzoyz4er
aoio . , ' .In et hLjzonder ` wordt tevens als een
gtbeigd •, v r' voornamelijk in het hijzonder.. k ll ik
thafls daczroer handelen. voor alleen , onder ti' 'gier0ógn oá" ', ik. ui eens in het tijzonder -spreken . a
h iêr bájjo k erf► id ,bi;zonderli jk.
nerv. bikkels. Zeker beentje ,, ' ` Wooffi {de
F KKEL , .rt .
clé ki d. dan
ren
`' 3p:1
ier b^^^eÍspel
,^ .00i ^tet4nz.
vrkW. ake1èn, met bikkels spelen.
k ; z te,..lied gd t.' Bij RTL. ook sep
ken ,' VAfi 6k ë de 5na`v van eeien vogel. Bikken` is f
eigenlijk, .agaet den snavel plaan ,,_ gelijk de vogelen, waai
voor thans, in dei 4 : doo aans , pikken gebezigd
wordt.-

spraakti . D D. ,
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BIL. BIN:
Wordt. En , daar het eten - der v ogelen met eene soort van
sla g, of stoot niet den bek gepaard gaat , zoo heen 6i k.'
, ken , In de gemeenzame verkeering , de beteeker,is van eten
gekregen : daar valt niet veel te Pbikken. pok
dit bikken , uit hoofde der overeenkomst rit liet
t bi ^ ken, of pikken , der vogelen , voor hakken , uitLakke^,
gebezigd : eenen steen bikken , scherpen. Van hiep ook
bikking , hiksteen.
.$IL , v. i meerv. billen tem bare ronde gedaante, van de,wortel 1a1, bol. Het achterste : Op de billen slaan , )do i•
de billen geven: Overdragt. , door de billen lappen,
g

•

roekeloos verteren. Kir, heeft het hiervan gemaakte

terkw. billen , voor : ,op de billen slaan ; ook B RED E
dat het de kyerern deen men so1crvse 80 wat billen.
Van hier bil'naacl , bilstag ; o'o'k bilstuk , een zeker stuk
vleesch.
BILJART , v. , meer.v. _bzljarten. Eene met laken bekleede
tafel , waarop men met ivoren builen speelt. Van bier bilji r `czl, bi jc raspel . biljarttafel; ook het o. w. r_bil 'ar'in,^ op etel
biljart spelen
: i bilar^tte
I'
heb
,, gebiljart.
ILLE 1', b. ^v. , ik bilde , heb gebild. Van het oude
bifile ., een steenhouwers werktuig. Bikken , scherpen •s aken'
molensteen ,billen. Zie verder bil.
;

{

•

et puntige , of,.selierpe , sclijnt a de.. gr i d dçr bergming te zijn. Het gr. 2► o ,, eik PEA0 s , liet ~1 e eeuwseilè
.

•

el a çn , bQ .tq beteeh^enen eene. .sits n eenti naald.
ILLIJ , ? b^
Vt. n• en
$ ^. , billïi ei W, s
1edLl Ik,
etamel jk eene bzlliil e zaak. Bet is niet. meer aIccn
zll k. • Van hier b iliijklzeicl. H OOFT heeft i bilij/LmvedLg , voor= bi 1 jk van gemoed.
]3ILLIJKtN , van bidijk k b. w. , i• billjLt
e
, heli_ eb lli ' t • Billijk ach ten of verklaren : i •
g edrag
niet billikez. Van hier billijking.
BIND , bindtc , gebind ,, gebiridie , o. , rneerv. binczte z
van ' biizdte. In de botuwkunst , een dwarsbalk , die de
. uren ,vaii een gebouw met elkander verbindt. Daar, dit
TV OQV4'v-an binden afkomstig gerekend wordt' w kan het } de`
` niet verliezen , schoon liet_ gebruikin het meerv.
„ ls van bint , en. niet hinden. zegt ; om welke
et evoegelijkst is, bind mee va bindten ,^ van bicc te
;3
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+
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re _ c r ven.

u

• w., x • hond heb gebondera aSLL 1 c ,
eel é^á,

o3

1IN.

een?/2 doek onz het `hoofd hinden.. • Iemand de han-M
den binden, ook fig. voor ie and . verhinderen i naar
zijnen wil te handelen :, de handen-.=..cwaren mij , gebon
den. Een boek J i en . s ook . nbinden. t 4veidfragt.
k7 .be
in
de vrijheid van een redelijk. Wezen . opheffen
bonden ik kan.;4 1iet. ?andelen y , zoo als _ik v l a k ben
aan • de stad l.; ge n e , - naoet °gin . de - stad blijvew, Van
iets afhankelijk -maken =, met = het vo r . aan a : yi1 n ►
daaraan niet binden,_, teeredenl eid is niet dan : ., e1 d`
en goed gebonden. Met op..' iema,.ic iets op . het ,h irt
binden , sterk aanbevelen.. YIe vin,: , ..iepzaar iets san
het hart binden ,. iets i met, znx eire,. van içnanI verkrijgen.
td8ter. 'ZamenVan hier bïnde , . binding , b 'ruc se^ 4 br.
bindgaren
,
-bindag
&
,
bind
tc
w.
,
zijn
i
steil.
)3LNK, , . m. , meer .', leken. a $g -. KIL ook. „ bingel , ôengl
eens hoer , een lomperd . In de gemeenzame verkee i^ 19 ,
wordt dit woord nog ten aanzien van menschen en beesten gebruikk Qm' dairrnede iets slechts in zijne soort aan
te duiden 4 41 j } 1 eend:, regie .bink in r x]n uier , eenc
slecht: wexniir:Jiij heeft, twee . linken van. paai-den ,
slechte , ude:..paarden ,E knoUen a
en•innerie w erg
be ..
q of va
BINNEN, aaienesteld:
voors. :3ijw : bin.ra ,z gaan #binnen korren. Het #s ht
. .1k hel het eten al Zinis reeds, bioen ,9 . mi de have„
nen , ik heb al gegeten , in den genieenen ; s preekt •anti. -;” q
ging naai}, binnen. ,_ yin .huis ;. het komt my ; thans . liet
te binnen , in het geheugen ; het schort hert, van klein-^
non , inwendig. Voorzetsel .linnen de muren, bit e
een:. y.aar , binnen dien , tijd,' eniz. Dikwerf ,heeft . lle, t 4erz
tweeden aa n3 a bij zich , als binnen 's ioords i ,zen
'8 dkst azen .'s .Ma is binnen '8 kamers '
'S en 's .monds , eenz.
mwtenordt --dipt woord . ok als bijvoege " ,- . en wel
in den overtreffenderi trap , gebezigd i . binnenstt , -,datgeen
; r ook
hete n e en in nets is : in de binnenste
els zelfstan dig .t bznnensie het binnenste wan leen
huis ; het 6nnenste :buiten Leertin. Ook, : -wo;d t het
met andere woôrcl'in: zamengevoegd4, als, b nnenberlt' 1e
-

,

,

binnendeur . ,. bronend qL ` oer p binnenhof,
binnenkamer r btrtnen nt `^inx ^e n,r bznn iel,
van een schip, binnentoorts, binnenlor ech : binnen-^

loods, binnenwoede,, van ^ ecn. weeshuis, binnenp sr ,
ini

:s IN. DIS. DI T.
,&tnrtenfJit.tl; binnenplrutts ; 6innen8(}~n., iJinnl'n-".-clvttit, binnenstaip , binnenoaa.rt , binnenZ,ader van
L'
h
' ,
een woos hui
UIS ,vlflnenW<larts, naar
mnen, /;innenwa.ti
,f-e'r, binnenweg, 6l~nnenwert , enz,
'
iJlNNENSTE, 0., zie binnen.
BISDOlVI,. o. , meerv. bisdommen. Het geestelijke , of wereldlqke gebied van eenenhisdom: het leger peropercl~

11,et 6i8dom~Bam~rg.
Om 't lJiadom te pernielen•
VOND. Insgelqks , de daalllmede~,verbondene bisschoppeiq-,
·k~ waardigheids een 6lsdom ·6ekemen.Dit woord is
van 6i88cnopdom 'zamengi'trpkken.
flISS'CHOP, ~., meerv•. 1;l,:86choppe,n.. Deopp€rsteg€~s.

telgke in' ~~eren -oord, die genieenlijk.onderdcu aUl'tsbisschop sta~tl Ook ~ d~aagt zeke.rea,.ngename geestrijke
dralllt den naam van·!Ji8MJhOp. , 'Van. bier 6issckoppely"l;,
"an eenen bissehop 9 fH:~8ekop"koed, lJi8sclzopsmijter J
lJi88c!tops·muN.t' lii88~k9fJ88taf. .
,'DitwOOJ'ii i8''Y8nh~ fat. episcopus en het gr. ('lrlr:rK.tJ'Jr'tJ'l
-gelilaakt, met, ~w~~pif1g' van de \ eerste Jettergreep.Het
gt'.'twi«"tJ*,()~is'. van ~'7rlrr"()7r'6tI,' d.' i, toezien , opmerken ; en
derhalve is het hiervan gevormde 6is8Chop, eigenlijk. een
,opziener over iohristelijke gemeenten , ofk81'keJijke, zaken;
0:, meerv, 6itten.V.()orl!~6it ,van: l;iJten , 'als iets,
waal'op depaarden knabhelen eli.bij-ten. '. Wanneel" paarden
het· 'bit,: of de Landen ne11l:lJn f ,~uisteren. ,tij,.. naas ,zweep
noeh teotif~': en'~IK»lell',' ~oort" \'~'"L~e:t- O\'.l"d;r.~, .voor
".iltl:·oo weest- 00', .w.eJ'l~)gs$1~
BirES , Dij"V~:\ ',n.,· eJi~ }~'~\~~$~8er;.' .• 68]- 6its. .Ook, blt2;ig.
V~J~ehs ··11BNi/ :~ATK' ,,;v~n .blj"ten.- Bits" of. 6'it,zig, is
~a.n,: Mlb ' -vee1 .tals!::,b,9tzB',; ~ho~d. be.iszig, .dat lJijt" of
'1;8al~ };qt. Doeh :~Jitwoordjs,. thans aileen in" gebruik,
voor scherp , trotscb, ,spijtig :een 6.it8CzRtwoo.,,'"d; de
'{;itse: nijd.; een hits wilf; lziJ" keefl haar 1Jit8 'geant'~ord..' Van hier 6itsetijk, oitsheid.
IWr'~ER, bijv, n, en hijw., bitterder, bitterat. Dat op
~~·tong,'bijt: IJittere amandelen, Dat IJmaal:t !Jitter.
a~ragt. , .smertelqk " of smert veroorzakende: 'eene bit\~W";l\~'!tternfJ; de oittere dood, Hetgeen door eene
.....~e· gewaarwording vsroorzaakt wordt i bittere tra«
~""'~" .~NJ;gen. Vijandelijk: een bitterehaat. .I:Iard ,
~~t~li~tere Eoude, Ook komt .bitter .als een zeJl:lit•
• ....,.' ·\'oor~: het !Jitter J en in Zeeland wordl·het ~ge"
'blnikc

srr "

bLAi
t

s

j^ uikt voor roet in' den schoorsteen.- Van duet 6i l te.rac i .
tig , (lat iets van het bittere heeft , bitterheid hij Ho0F r
ook IbrtternLs) , / itterl jk. J3itterhartigheid kot E bij
HOOFT voor , in de. ,beteekenis van bitterheid van hakti
BL
AADJE 4 o. , zie blad.
BLAAM , v. Lastei ing : opdat geen..6laarn urt." i oto^t
naam ooitL6
aan ^okleven. L. D. S P Si o^tsc^^h^r^
hare blamè. M. ' ST Van dit ksanz is liet werkw, kg~
tfl. n , , Ias teren ; nu , met eenen walschee uitgang , blactne-^
ren , . ggvormd s niermeet genaerht , ilietrt mt ge6laem :
-

•

,

J• DE DECK.

BLAAR tamengttr okken van 12lader , (12litdi ielg, ijsla 6I
.-

n, vi meervr hlar•en:. Ook hleirt. Eene zweet ; of
met etter gevulde . kleine blaas ,. op de opperhuid : gij
,

leeft eerre blarar in liet aàno de gt g c kregen ; h heeft
blaren ja 4e hander
13 LA&R , a , meerv. blaren. Eenti vlak voor den kop der
.

dieren ï anders kol genoernLL Ook eenti zwarte koe ; die.

eerre .vit.L ,. vlak voor den kop weeft:
BLAAS , v. , meel v. blazen.: J)e blaas vc n eer 'ai i en
Of varkenáblaas. Pis-blaas , galblaas i vischblaas•. bl i,
loopt voor -eerre blarz8 met boórlérl weg spreekes., hg
wordt, op het minste geruurlit, bevteé9c4
Dit woord stamt van liet werkw. blazen af op gelijke
Wijze komt cp vcx en cpu a
b** tee Grieken ; van p c.v i d.
ik blaas op.
L.A.ASBALG , (blac tsbalk) m. ,. meervr iilaasbalgen. Ëed
•

-

baig , dat ii , een hol en meestal lederen werktuig , om tom
hazen , cri wind ie maken , in het z eed. blasbaelg , a^^

gels. blaesbelg . Zie balg HOOFT bezigt bet vaar àsn
stoker.

BL LA HO RN iu, f znecrv. I laas/ioor nen , 61c n .h io nis
ook . toethoor t.
1LL .SKAAK ; m-,. , - Beers-, blaaskak n Eigenlij k , iemand
met o} geblazer kaken.. otYd. een ptrom. etterAl.*
`hans Al
leen - een snorker i opsnijder : lid► i i eerti r ogte blaast a L•^
Dit ,,voord is mannel. t schoon Laak vrouwel is dc*ijl door
blizaskaal een persoon aangeduid v orcdt. Van hier hknas-a
La Le, ij snorkeI4ij : r wetsen met louter hldaakaz erïjerti
VQND Ook het werkw. b1^atrsLaLLen , bij t.iL. , met op
e1}azei e kaken spreken sncr tc.n
BLAASPIJP, v., meere., - blaaspijpen. gent Iioie
of
;

,
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g^ïèl^ïüpijp om te blazen , ook om het vuur aan te hla.zen ^ ^aaro *^l eenlbasa aIgr
b ^ oo ok somwl'le
) n eene bkasp9p
$eénoem(l wordt.

BLAJ SSPEEL'FUIG , o. , zie blazen.
PLi AUW , bijv. n. en bijw. , blaauu'er , blaauuvst. Een
der vijf hoofdkleuren. Blaauw maken , blaauw zyn ,
blaauurve oogen hebben ; met blaauwe (blaauw geslage1re) . gogen er afkomen. Iemand blond en blaauv slaan.
Onder den blaauwen hemel, in de open lucht. .Donkerblaaurv , liclitblaauw , enz. Gezocht , nietig , voorgewend : eene blauutve ^ uitvlugt , boodschap. Na eenigè blaazcve ontschuldigingen. DE D.ccx. Van dit
blaait zijn eenige spreekwijzen gevormd , welke , in de
gemeenzarne verkeering , gebruikt wo den : een blaauru
.00g aan iets wa en , iets ondernemen , naar iets trachteu , jnet geváar van eenige schade ; dat zin maar blaauvé. bloempjes , verdichte, ongegronde vertelseltjes ; erg^tn blaauw afkómen , ,zijn oogmerk verijdeld zien ; eene
blaauwe scheen (ook een blaauwtje) loopen , zijne liefde afgewezen zien ; blaauw blaauw laten , zich eene
zaak niet aantrekken , zich houden , of men iets niet bemerkt. JJJ is , eenen blaauwen maandag, nog • niet
leng , ,4 riec/it geweest ; dewijl , in gevolge een oud mis~
bruik , bij ' de werklieden , de maandag in ledigheid plagt.
doorgebragt te worden ; hetwelk nog in - sommige oorden
van Nederland plaats. heeft. Naderhand heeft deze spreekwijs de beteekenis vaü lle kortheid ces tijds gekregen
.

í

hj is eenen bla uuven maandag g ti outvd geweest,

en,.. vaan hier binauwachtig , blaauwelq k , bij HOPT
voor op eene. gezochte wijze ; hlaautivheid , blaauwsel,
ook het vcrkleinw. hlaauwtjes , als bijw. , in de gemeenzame verkeering gebruikelijk , voor koel , onverschillig : h ij
behandelde mik zeer blaauwtjes. Zamenstell. zijn :
blaau¢voogig , blaauwe oogen hebbende; berghlaauw,,

herljnsblaaicw, hemelsblaan . Blaauwverwer, blaauuverwerq. Ook wordt het als zelfst. n. , zonder meerv.
i d : het blaauw , voor blaauwe verve : geef mzj- het
e nsDlaauu' eens.
° L ►: ' i JEN , b. en o. ter. , ik blaauwde , heb geblaauwd.
BeJrijv., Blaauw maken , blaauw verwen : het Zerken k1aauwen. Onzijd. , blaauw worden : de lucht bla auwt. Zyi
poothoofd b1aauvt. SLX V4.W Ci :«

BLA.

5o7

BL4AUWTJE o ie P nrtr
B LAA UWT. 1-, bipo., zie blaam ø.
BLAD , 0. • meerv. bladen en bladere^z , .bij verkorting
blaren. Een 11ad van eenerz 600nn , cle 6/aderen vallen a/ Een stik , of , velapier ; een boek van kes
bladen. HOOFT
in 't ' f6/ad i v oor' foliant.
g boek Zn
oF^ . bezig;
Een blad goud, koper enz. , dun geslagen goud , . koper
j

r

enz. ; het 61IUd van Benen sleutel , van Bene zaag y tgfel enz. Oula bezigde - men ook het blad der enge,
tongehlczd : of moet dien lieven. naera op j t blad pier
tonge voeren. VOND. Het tongeblad vool ujae'r in sufre soncden viel. S.* REVIUS. Zamenstell, zijn : blader. loog bladerrak , bladvoud , bladkoper; bladwijzer
kladzijde 3 van een boek. Zoo ook rozenblad schonderf lad, tvgngaardblad , enz. biet verkleinw. is blaad'y waarvan de spreekwijzen : by iemand in een kwaad
blaadje staan , niet zeer geacht , als slecht verdacht zijn ,
een:., het bla n je L$ omgekeerd , de zaak heeft een ander
wantion gekregen , het. tegendeel is geschied,
Het vruchtgebruik, de il]komsten vin lenig goed wo ►r
den • ook bladen , of . Gladeten , blaren genoemd :. h ij
trekt er de bladeren maar af i heeft er het vrucbtgebruik maar van: KIL,. wijst Qns hier naar biet : zelfst.
1ladinglie 3 ueuefrcccttue bónorum+
Van dit klad meervr bladeren , is liet ©nz .jy
.^
ten , bladeren , genaakt , voor bladerere krijgen :. de toom
begint te bladeren. Ook voor de bladen van een bv ek
omslaan , met het voort. in ik leb dat boek niet ge~
lezen midar er watt in géóladerd. 'Van hier door .
e ton.
4

,

. ;Iet komt trne,t ons plat en het gr# r rv 5 . breed, oireen .dewI n tiet woord 6 U1 Wit- denkbeeld van; plat
en kreëd opgealoten is,
1iLADELEN , 6k ren , o. w. # zie blad.
BLAFFEN 4r (oiil ook bellen)-- o, w. $ ik Hetfte 9 &ei ,hem
blaft. Zie brafen. Fig.., snappen i ijdele grootspraak
voortbrengen ;. foor Item weet eens blaffi,n. Tegen de
matth 6/etffena -•w zich vruchteloos vernaaeijen , onnuttig
werk d t en. Van hier blaffer , voor Benen hond , die
veel blaft ,e , :voor Benen snapper , grootspreker. Ook
draagt een neg er derf naam van blo éJ (blafferd) s 4
-

.

spele. rasei ltr r'i erg gronc boek
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$LAKS , 0. en b. w. , ik biaat'Ée , hei ehlezakt. Cpn'
zijd. , branden , gloeijen : wan gramschap , van liefce
blaken. Bedr. , zengen : een wild varken • blake n , de
borstels . afzengen. Een schip blaken , met brandend

Tiet rondom zengen , om het voor de wormen te bevrij..
den. Van hier blaker , voor eenen platten kandelaar , als
een werktig , waarop de kaars blaakt : hij lichtte mi,
met den blaker. ADEL. leidt blaker van het oude blak,
(bij KIL. 6lack) d. i. vlak , plat , af , als plat op de tafel

jstaande.
BLAKER, zie bla »en.
BLAKEREN, b. w. , ik tinberde , he5 geklaterd. voortdur. w. van llaken. Schroeijen.
BIAMEN, blameren , zie álaam.
BLAINK. , bijv. n. en bijes., blanker, blakst. Van
k en. wig : blank zijn, blanke visch. Blinkend , glinsterend : een hlank zwaard. Overdragt. , zuiver , onbesmet :, een blank &et eten . Voor naakt , bloot , ontbloot,
wordt het gebezigd in : hlctnke clegen men zag zin
blanke heen. Voor overstroomd , met water bedekt : de
velden stonden blcr k. Van bier blankheid. Dit blank
werd , ©ut. , ook zelfsi. , onzijd. , gebezigd , voor het geen
men thans planketsel noemt : gelijk men daarvan ook het
:wérkv. binnketien. gemaakt ' heeft , beteekenende -eigenlijk
°iet. vel , . riet zeker smeer ei , wit maken , , doch in het gebruid , wordt het voor wit- en rood maken tevens gebegc d ï ' xq heeft zich, geblanket. Overdr. , -zegt men
!eet arr^ k planketten , eenen schoonen schijn aan iets
geven. Van bier ook blanke/doos. Het is klaar, dat de-woorden .eenen bas,terdtiitgang hebben , dewijl de klemtoon .niet op het zakeljke deel , dat blanb is , valt.
SLANK , ni. , mcerv. • biranken. Een klein stuk zilvergeld,
.ter waarde van zes duiten , weleen in gebruik : men moet
:

% ç ztuníg hei1 ook zoe,7 en in de stadigheit van den
-

b1d)h eer stuiver te doen strekken. HOOFT. Van bier
n e +f o men zes duiten Benen blank , twaalf duiten
Wee ` blartd err , achtgen duiten , of twee stuivers en twee
uitten--, drie -blanken. . Het droeg den naam van blank .mitdat.;'desrzelfs muntzij de geelij wapen had, ma-ar glad, - of
blank vi as. In Frankrijk had men, eertijds, ook klanken:,
teotss- blancs ! als wit zijnde, in iegenovrtlUng van •qus
,

►►

BLA• D'LE.

, ets of' ZWM2 e stuivers , van minder w* 4c.
'flLANKETTEN, zie blank, bijv. n.
LAREN , bladeren , o. w. zie blad.
BLAREN , o. w . , ik blaarde , heb geblaard. hetzelfde
als het lat. balare. Een woord , waardoor het geluid Vaa
koegen en schapen wordt nagebootst:
BLATEN , ( bleelen) . o. W. , í'.k• blaatte , heb geblaat. bietzelfde als blaren.
BLAZEN , o. en b. iv. , ik blies , keb geblazen. Onzijd, :
de _wind blaast sterk. Figuur]. , pochen s . snorken :
hoort hem eens blazen f In de bits blazen , voor boeten , eene geldboete betalen , is eene gemeenzame spreekwijs. Bedrjv. , de spie koud blazen. Zoo ook : iem zic!
iets in .het oor blazen , voor heimelijk berigten. Nog
iemand de ooren vol blazen , voor opstoken , aanhitsen.
.Ué fluit , . c. en waldhoorn blazen , de trompet blaren.
Van hier worden de speeltuigen , waarop men blaast,
blaasspeéltuigen genoemd. Den aftogt blazen. , dooie
het blazen - van de trompet, liet teeken van den aftogt ge
Ven. Door blazen vervaardigen : glas blazen , warva_ z
glasblazer , glasblazer j. In liet damspel , zegt men:
eene sch yf ` blazen , wegnemen. Van hier blazer ,
-

,

]BLAZOEN, o. , mcerv. blazoenen. Een- basterdstaartig
woord , afkomstig van ons blazen. Een . veldteekei ., - tva-►
penschild : 't blazen der vrijheid. VOND. De ouçle, 11
.derijkers hadden hun blazoen en hunne zinspreek. „ _. Het
blazoen bestond uit een schildswijie gemaakt tafereel,
waarop een zinnebeeld was afgemaald , en behelsde :°eens
soort van beeldspraak , waarop de zinspreuk paste... FIOQFT
gebruikt , voor, blazoen , het .woord zinstaal, ' teLwelk
den Schrijveren van de TAAL- en D.ICHTK. BYDR vrij
wat natuurlijker en krachtiger van beduiding vQQI'It mt.
Bij KIL.. heeft blazoen nog de beteekenis van trowet,
of blaashoorn ; ook van iemand , die - op de trompet
,

-

blaast , ei] , bij overc.d_ragt , van eenen snorker , grootspreA..
ker. Van hier bij KIL. één anderen , het werkw. blazoa:nen , voor openlijk bekend maken : die uw daden zal
blusoenen. Six Nr. GRAND. En dit blazoenen heeft,
vervolgens, de beteekenis van stofsen , snorken , gekregen,
BLEEK, bijv. n. en bijes., bieder, bleekst. Bleekverwig :
s is zeer blek; de bleu»e dood. Bleek worden Pap.

v 5

,trip .

LI.! BLIJ,

Si*

ook voor bestorven , bloedeloos s toen Z u.Stae: e
•chri
mijn bleekeis niont. VOND., Vanhier bleekachtig
,

e kgeelp,
bleékltei(l. Zamenstell. zijn bleekbinai&rv ble ebg
bjee4goltcl , bleekgroen , bleekrood, enz,
BLEEK (bleik) , v. , ineerv. bleekera. De plaats , waar men
bleekt : liet linnen ja op de bleek. Ook bleekerg :
bleikei•ij,
BLEEKEN (hléiken) , o. en b, w, , ik bleekte , heb ge.
bleekt. Van bleek , deck , even als liet angels, blacia,
van blad O zijd, y bleek , d. i. wit , worden : hij bleekt,
Vvgidt wit, vare sc hrik enz. Inzonderheid , door de lucht
ten de zon wit gemaakt worden : liet Ii,znen ligt te bleeken . Bedrijv, , bleek , of wit , maken , inzonderheid door
,nidtlel zat: de lucht en de zon : linnen bleeken , enz.
Van hier bGeeker , bleekerij , bleekerin , bleek erashond A
bleekgo/ti , bleekloon , bleekueld , enz.
$LEEKERIJ , zie bleek;.
BLEEt EN , ó. we, ik bleekte , heb gebleet. In het gr.
ÂJ,Xc-9iZ. Zie blaten.
,l I , v. , (bliek) meerv. blegen. \ 7 its ischh , bij Kir,, ook blik°
enig. bleak , om de witheid en clean glans van dezen visch.
LLI4IN - (eng. blain) , v. , meerv. bleinen. hetzelfde al$
blaar , blader. Zainenstelling , klei trek •end j eens
bleintr ekk ertoe pleister.
MM1:K., zie blik.
$LES , v, , rneerv. blessen.. FIet haar aan het vOQrhoofd
va.n een paard -: ik greep hein bij zone bles, Eene witte
ek aap lort voorhoofd van een paard : hij heef eens
f bles. Ook voor een paard , dat zulk eene vlek
,

•

oa^n het voorhoofd heef; , in hit mannel. geslacht : fik
rijdt -met twee 8_ choorse blessen. Insgelijks wordt eene
kade - plek aan het hoofd van een mensch eerre bles ge-

oend , en bij , die zulk eens; kale plek aan het hoofd
beeft, draagt den naam van bles : Ende so van de zijde
. rits aarlgesichts liet haar s y^nes hoo f ts sist u tge-

:Ile
en , h j za bles. BYBELWJ. R BLUD, blijde , blij , bijv n. en bips , blrgder , badst.
Vrohi k :. èen blijd gelaat ; blijde Z!;7. 13 4j te inoede
In den dí hteilijken stijl ] lijdsc;hap verwekkende : blijde
Pflorffer4eiond. Vali hier ook blijdelqk , blijdschap,
jgeestig t bljgeestigheid , blijheid, blijmoedig, bl "
41ediJh€id; ook Wlljeznder4d eer, Weindépd geur

4peL

,LIJ-

J3LIJ* BLI,
Z3LIJDE , blje , v. , meerv. Mijden. Zeker kvjguig bij de
ouden , waarmede men steenen plagt te werpen , hij
M:ÊRook springel, 8priakhaal geïioemd : geljL' een
bliksemstraal, uit eene blijde snort. VOND. Ende
oec bliden , die die steen inwerpen SoucleTi. RYB. 14770
BLIJK , o. , meerv. ' blijken. Van het volgende b4ike'i4
Kenteeken , bewijs: blijken Pan zijne naarstigheid g8
en Van hier blijkbaar, blqLbaai hezd
BLIJKEN , o, w. , bleek , is gebleken. Schijnen , zich vertoonen : het blijkt z'oo klaar als de dag. Dat blijkt
mij geheel ançlers. Iets laten blijken , laten merken,
te kennen geven» iets doen blijken , staven , bewijleuw
Van hier b4/keljk.
,

.

BLIJDSCHAP, zie, bljd.
BLIJMOEDIG , zie b4id.
BLIJSPEL , o. meerv. bljapelen. Het tegengestelde van
treurspel. Zamensteli. : b4/speldichter.
•J3LIJVEN, o. w., ik bleef, ben gebleven. Voortduren:
zoo lang qne gedachtenis zal blip'en Niet verande
ren dc gein uik is tot nu toe gebleerz Zekere eigen
schappen behouden zal hq dan altoos een acheli7
bIj'en 1 Met 4e onbepaalde wijs van • sommige werkivoor
den: k blqf hier. 8taan , zitten, liggen enz d. is * ik
v aar voort te stam zitten enz Zoo ook blqen hangen , bIy'en leven. enz. Met bijwoorden : ziek , ge~
zond , arm blijven , dood b4jen ,. omkomen sterven;:
ten achter biq-'en enz. Met voorzetsels in het leven,
hij zijn voornemen , b4/en enz. Voortvaren , 'op zckeie plaats te zijn 11L kan hier niet blg'en , thuie
pen Uitbl9ven , niet komen waai- zijt gij 'zoo iang
gebleven ' Veizvegen blijven : dat blijft onder ons.
Omkomen , inondeiheid in een gevecht ei is geen man
,

,

gebleer. ZQO ook op het wier omkomen het Schip
1 -

is gesiiqnd , en al liet #olk is gebleven Ook het
schip zelf, vionge1ukken , vei 0 an de schepen zfrt ge
bleven.
Biqen i ian het voor zo be en het vei ouderde lqt'en,
waartoe Ons lqf, Iigchaam , derhahe Jlz»'en, voor
4ieri.
BLIK, (blek), .o., zekere erts: iets met blik beslaan.
Ook voor een van blik ejnaakt, pia$ en bieed keulengcom
iedichap, waaiop men heL tQf van den %lQeL veegt , 01fl
ir'het

I L-r.

ií^r.

weg t e d •a e 1 : fceef' ini liet hlik eens ae n.
.

jsge
vaten. de riaa ,
. van blik: de viself ligt in liet blik. Van hier blák,la rer, bei .41tTg f' rzecht , Mi sta erswinkel , enz.
BLiK , m. , niecrv. blikken. Eigenlijk , het wit der oogera,
waarvan hei; meet•v d blikken alleen voor de oo en genomen wordt : zij zag .7n V met dreigende blikken aan.
Opslag vap hei ooi, : in eerden blik. VOND. Zamenstell.
oo reriblik1 , oo blikoog , zie bliL oog en.
LI1iAA RS in. , r.eerv. blikaar~en. Ook blik, cri. Van
li'k ,- voor let wit der boonzen naast aan de schors,
waarvan blikken , biek1'er. , de schors aftrekken , ook het
vel af rpopen , en aars.
•

j ijks drayD s()rrrrnrge v t1n blik

.

BLIKKEN , o. W. , ik blikre , heb geblikt. Zoo veel als
lee, en , (. i. . bleek worden ; waarvan de spreekwijs
hij weet van blikken r^ochh hlozen, -- .liij blikt noel4.
,5loost er van hij wordt noch bleek, noch rood , of,
hij is er niet door ontroerd , Hoed schaamt er zich over..
Ook clraagL liet geclnrig bewegen (der oogenleden den naatn
v4fl q 1 krn ; en van hier wordt het eigenaardig aan ge.
weertop eschr even hetwelk van ij7,er of staal , en in den
dag gesteld zijinch , een bleek en weerschhijncn,d licht van
zich geeft : oodra het blanke zinaar d den held -in de
oogden blikte, Bij de zeelieden is blikken (hlik^itrert) met
h :t Qp en iie((er•halen van bet vuur , een * teeken geven, dat
-men in nood is. Zie ook blikaars.
13 1 IKKEN , onver•1)uibb. bije. n. Van blik gemaakt : een
Rikken emmer.
t . w. , ik blikkerde, leb geblrkker•d, Ilet
S
voor;'cÍ.r.ur' . v . x'an dikken. Dit woord wordt voorname';k gebrokt van hetgeen bleek . en flans . ron glans is,
b. tT, van wapem: met kopere schilden flikkeren, met
ít^lé lenmer•s blikk eren. Vo?vn. Wanneer kampech-'
terg m.et ede blanke zwaar-den blikkeren. HoocvL.
jaLIKOOGEN , ó. w. , ik i 1 koog de. heb geblrkoo c . De
ooxcu gedurig sluiten en ontsluiten , en daardoor het wit
*r ogen laten zien , overdr. bedreien. Voor dit blikooiPik is een paar blikoogen opzetten , in de gemeen"
•a ?CS: ver.keering het gebruikelijkste.
1LLKS EVI , ni, nieer i bl ksems. Eigenlijk, een snel en
schichtig lic it iedere snel voorbijgaande heldere glans. In
i epaatdin e* mee' gewonen zin • de scb^n van het
-

-

ne^-^

LL
1 doordringende vuur , h. tw'k zich , biij een Onweer,
ira (le wolken vertoont : h 'stond , of ,hik an der blik
bedt chud , stond verstar^em..
etro én ware hij
Peil. Snel a18 de bliksem. Overdr., 'kerkelijke vl0ek
j

de bliksem van het - valikaan , ook banbliksèn. Het
grimmig hosclaztvgm voert desa bliksem .in zijn t4fl
den. 'VOND. Za, nenstell.: blik semd ri ; , bij HOOPT vooi,
bliksemdrager`; bliksemfliet, bliksemseltielit, voor bliksemstraat , bliksemslag , bliksemstraal, bliksenwuur , enz.
Het woord is zamengesteld van blik , blikken, en den
uitgang sem , welke in kracht genoegzaam met ons sel over-eenkomt ; zoodat bliksem , eigenlijk , zoo veel als Eli tael is.
BLIKSEMEN , o. en onpers. w. , ik , h et bliksemde , heó,
heeft gebliksemd. In eene bepaalde beteekenis , van
:het snelle , doordringende vuur , hetwelk zich , bid een onweer , in de wolken vertoont , als een onpersooni. w. : liet
,

k/iksernde en donderde ; Tiet heeft sterk gebliksemd,

Ook overdragt. , voor vuur geven , of schieten , in een gevecht t
paar 't bliksemde op den muur en donderde op de wal.
VOND.

Een snel en doordringend licht van zich geven : ^c}n
zwaard bliksemde den vijand in de oo ' n. B1ik$emende oogyen , die sterke bliksems schieten,

E ,IK'. kN DII N , o. w. , ik bliL tande , keb gebliktand.
,

Eigenlijke liet wit der tanden laten zien , gelijk,de honden;
de doopwolf bliktand noch. C. G. PLEMP,
B L_.I KV U[^ EN , zie blikken.
•

BLEK D, bijv. n. en bijw. , blinder , blirzclst. i Van het , ge.*
zigt beroofd : een blind mensch ; blind . zijn. Zelfsi.:
hij ooI deelt - e • over, als een biiudé , over de . kleumen,
zonder kerm. = Fig. • alleen den schijn eener zaak hebbende : Minder -vensters „ blinde cdeu-ren.. Zonder. opening : , een blinde , muur. Van de oogen. des -ve st & d*
beroofd : de liefde . is eenè blinde d rzft. , Onwetend,

onervaren : blinde leidslieden. ,Iemand in ene ; wak
blind houden. Foor zgne ei^yene gebreken blind zqn.
Blind , zonden overleg-, ioelaopen. Uit zulk eenti blindlieid voortkomende : eene blinde. gehoorzaam. lie d, eene
blinde navolging. Even als. geblind „. en daardoor- onzeker,, in het wilde omtastende : liet is een blind zoeken.
an hoi• blindao4tiq , blindachtigheid , blindgebaren ,
f

V5

klind-
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élintlheid ,blindel jk , blindelings , blá ndemr n , ver.

-kleiuw. hlindemannetje , waarvan , bij de kinderen ; Ilindema nnetje spelen , bij :KAL. blindspel genoemd, wan-

,eer een niet toegebondene oogen iemand van het gezelsehap grijpen , of aanraken moet ; blindgezwel enz. Zie

.te,l ebiind , stokhhli*nd.
Dit blind is een van die weinige wogrden , welke door

tijden noch tongvallen eenige verandering ondergaan heb..
ben, Beeds bij ULPHIL. is het blind , en even zoo luidt

het bij de. Aleaiannen , Franken , Angelsaksen , Engel -schen , IJslanders , Zweden , Denen en Hoogduitschers.
BLIND , o. , meerv. blinden. Luik voor de glazen : de
Ilirsden sluiten. In de zeevaart , draagt het boegsprietzeil ook den naam van blind, omdat daardoor , zegt
WINsCH00TEN, de uitkijk aan de maats benomen wordt.
'B3LINDEN , b. w. , ik blindde , heb gepind. Blind maken , van het gezigt berooven : vogelen blinden , om te
Jecren-zingenò Voor eene wijl het gebruik des gezigts benemen , b. v. door middel van eenen doek : hij iferd gebiind - in de atad gebrczgt. Van hier blinddoek.
BLINDHOKKEN , b. w. , ik blindltokte , heb geblindligkt.
Eigenlijk , de oogen toebinden. In eenti ruirtiere ;beteekebis. , : misleiden ; iemand blindhokken. Hiervoor hoort
neen , in de gemeenzame verkeering, dikwijls blinddoe.i en.. Van hier blindhokker, 61indliokking.
BLINKEN , o. w. ,., ik blonk , heb geblonken. Glans van
zich geven , afschijnen : het goud blinkt. Van hier het
spreekvr*.: het is al geen goud dat er blinkt, vele dingen zijn zoo -niet als zij wel schijnen. Blinkende sterren.
Zamenstell.: 6/inktvorm , glinsterworm.
BLOED , o.: de omloop van het .bloed ; dik , dun bloed.
q ziet er uit als melk en bloed , heeft eene frissche,
gezonde kleur. .Eijet bloed steeg mij in het aangezigt ,
van schaamte , gramschap enz. In koelen bloede , zon"der drift. Zone handen met bloed bevlekken , fig. ,
~Cn 'moord begaaii. Er is , in dezen oorlog , veel
4lod eergoten , vele nienschen zijn daarin omgekomen.
ïf'4r4loed dorsten, wreed, wraakgieri g zijn. Fig.:
Iet iet`mijn eigen zweet en bloed, ik heb het door

niw zuren arbeid verkregen. Geboorte, afkomst: uit
Verwantschap , maagschap , en
d*arw.t Oatstaandt. toegenegenheid : /et io geene deugd,
del Hoed gesproten.

01

iemand

D

i

O.

;i

:jern(tnd iets goedt, toe : 18 *ensc/:en , voor i n het
bloed in mij sp)'eekt. i. et bloed . rt 0tv ;war het
niet gaçtrz kan , spreekw. , in de geeaccumine veikeering
gebruikelijk , voor -: de kracht der bloedverwantschap iat
zich altoos bemerken. Het leven der menschen., ;dewijl
liet bloed een wezenlijk ' gedeelte . van hetzelve u ak$
goecj en bloed voor iemand op ettari. Voor een pech; ,
of onnoozel mensch , is het mannel.: h. La eeg b ;
een dronken bloed, Van hier bloedachtig , bloedall
bloe gaat, • bloedbad , , bloedbeuling , : bloeddorati ,
bloeddorstigheid , bloedeloos , bloedgang (roode loop),
bloedgeld , bloedgetuige , bloedgzex g :, bloedhond
bloedig , blo dkoraal , bloedkrujd , bloedlaawv ; bloerJ.
loop (bloedgang). bloedraad, bloedregt, bloed #-k ,
)

hloédrgad, bloedschande, bloedschandig,, , b dse
der , bloedschending, bloedsehendater , . bloedachhuM ,

bloed8c1iuldig., bloédspur iizg, bloedstelpend , bloed—
ortlrtg , bloedvat (bloedader) , bloedvergiete'r ,- bloetlNergiet.ing, bloedvergietster, bloedverwant, bloedvsrivaf tsch ap , bloedei wg , bloedvin,, bloedviag, . Gloed-.
vloed , bloedvriënd , bloedvriendin , bloedv'riendachap ,
koedcvorst , bloedzucht. (bloeddorstigheid) ,-. bloed zuchtig i
Bloedzuiger , bloed uaveret d , bloedzuil er ,. "du-'eer (bloedvin), enz. Zie ook zweet.
Het behoort , waarschijnlijk , tot ons bloeien , hetwelk,
oorspronkelijk ,, met eene levendige kleur , even als de roo;

(Ie is . zigtbaar worden beteekent.
3(E, a. w. , ik' bloedde , heb gebloed. Bloed. Io .
zen. Eigenlijk : de wond bloedt nog, fig. , de smert

wordt nog gevoeld, het leed is nog niet vergeten. Uit
den neus bloeden. Fig, : het hart bloedt y waneer
uien eene gevoelige. smert gewaarwordt. Gevoel van bedreven kwaad hebben , boeten. , straf lijden t hi z, ldaar-.'
voor moeten bloeden. Neen Covert , ghij zult bloc~
den, VOND. van hier bloeding. Zie ook zineten.

]BLOEI , m, De staat , waarin eene plant , of een, gewas.,
gezegd wordt te bloeijen : de lindenboomer a an ; iri
den bloei. Fig. , kracht en schoonheid ; in den .bloei
-

zijner jaren.

PLOEIJEN, o. w, , ik bloeide, heb gebloeid. In den
bloei staan: de appelbooinen beginnen reeds te bloei.
jei;. big, zip ira ee yen -staat .bcviiidcn, waarvan men
veel

BLO.
veel. goeds kan -open ; in den verhev ene- s reektrant ,
zoo wel van' odes menschen leeftijd : de bloe "e, p
`de ouder ....
dom de jeugd ; als van deszel#'s welvaar t : reed& bloeit
z q n gelul- s lig geniet eene bloeiende gezOndlLeid0

over het algemeen . zich in welstand bevinden :

de ,.e _

lenschappen bloeien. Dat land is gelukkig 2 w aar •
Lfl
de kunsíe, bloeien. De koophandel bloeit. Van hier
bloeimaand (meimaand) , bloeit gd.
BLOEISEL , zie bloesem.
BLOEM , v, , rmeerv. bloemen. Het gedeelte van eene
plant , waarin het zaad vervat is , en hetwelk voor hetg ezigt en dan .reuk , door verscheidenheid van kleuren en

geuren aangenaan n is. Bloemen pl^ckken. Fig. , de maan-

delijksche zuivering van het vrouwelijk geslacht , de bloem ,
pof in 'het meer•. bloemen , genoemd. Sieraad , optooi sel: de bloemen Pan wels r•ekendlie&d. Bloemen
loemer^ pZu,^ o T^► .. , in. den^zin van vorderingen maken:
^n be z igt VOND
ken
mndie•.gj eenige bloemen op den .Helikon plukkers

t , _indien ° gij . vorderingen in de dichtkunst wilt maken.
flet fijnste. en beste eereer- zaak , liet voortreffelijkste in zij..
re soort: bloem van meel; de bloem uit liet

meel
ziften. Bloem van bismutli , bloem van zwavel. Ook
van , nienschen : de bloem der jongelingen , der maagden. Jozef, bloem van, Jakobs zes paer oorion.

Nog. De bloem van zijnejeugd. Uit hoofde van de
'vergankelijkheid der bloemen „ wordt- eene vergankel jke
haak eene bloem. genoemd
Mevrouw gq noemde uw dochter lus een bloem,
,

uer= aegh tge - noit , des mot gens , bloemen slaen
1n

, :. 'oai' alen avontstont , vergden ? VOND.

Van hier bloembed , bloembol , bloemgodin , bloem-6f , bloem.ig , bloemist , bloemknop , bloemkool, bloem-Paf s , bloenmand , bloem.marl't , bloemmeel (ook
Wielbloem) , bloem pap , bloemperk , bloempot , blo+ blom-scliilcler, bloemstuk , bloemtruin , bloemtgd
(Moe, 'itij d) , bloenzwerk.
houdt het voor eene verkorting van bloesem.
BLO S
, ,m, , meer v. bloesems. Bi j' KIL
g . bloPdsel, are
e ook bloeis.el ,. bloeisem, van bloeien. Eigenlijk, de
ont1oien knoppen der vrucht dragende booroen: de
kl064t ` Pad, van de booroen af. Die boom is vol
-

BLO.
1l108sema., Van bier 'bet'weinig gebl'Otkt. blds'61Mn,
voor .bloesems dragen , bloeqen, Ile B'iBELVERT'. h«!ti~
gen dlt lJloesenien;' op eenewijs; waarmri ik;geen';8ndet
voorbeeld weet: hij oracnte bloegsel voort , en

'·b108-

8emdebloellem.

0., meerv, 'lJlokl:en. ,'&n .groot , onbewerkt~8fi
bout, steen, of: metaak <\R l?u~'ert 1 marmeren .~e"en
blob, Een 'l~aJ;bloi , ' waar0p' . meff .heut ·eiIz'.hakt~:. :Zbo
bnieltze poor ket' blocb: VON'D~' Een blo]: tin ,'1r'titrmer -ens, Een,pleeschltouwers ,blak. Ben blok' :'Q,5lZ
het .been -hebben , om nietwegt~ loopen f'fan me'ns~lieD
en. van' paarden..OuJ.\verden de ,~evangeDen met de beenen in een. blo]: . ~ezet, Waar\'81l .iri. net' hlo"k /!d,gen4
KIL•. heeft bet ook -iu deze beteekenisven v, HA'88~ voegl
daarhij ,. dat te Arnhem eh. Hattem zulk een blok ~ '!log' t8
zien~ is. Zie OOk8tO~. Van bier de spreakwijs: ,metee'"
hlaJ;' attn bet been zitten, door eenig ding belemmerd
zijn. Hij·i~ zao o·ngetJf!eliga!s·e~n,b.loki BID}; is ock
een t.drel, ~ 'anders' talelhio/;. . FIg.' In den' gemeenen
&preelitrtmt " .een stijf ,;ongevoelig mensch : .hi)· '. ia (Jell 'r~gl
bLak. Grof ,v.virar•. leg i van kinderen: A,e't i,'een-bloI:
pan eenkin.d.1H~OFT ;beztgt . ~t:,: 'vOQ~ ee~~~metJ...,
verbondene 'rnetJigt:ff; .w~rwn _. 'eenige " Ilii.t';i·\·~t
hij elkander staande ht:tiien·~-~e·fjc'blolt'.,huiffen"geRoemd
,:,:orden.. ZamensteU;, .zijnabl?kbeel?'f b16IthltiB,.(elge~'
19k, een van hlokken verraerdigd hnis , 'eCBe h·oTg·~'eehfJ.
van bloiken. gemaakte schans , ~ of een .bo)weri:; oo~ ~n.
gev.angenis,waar, 'men- de l~evangenen'in hethlo-k . ·leid~) tI
blobland, "blo-tmnlcer, blobmaberebneoh.t ,.,blol:mal·1Wa..
winlcel;·~;blokti.,I", :.blo&zilver. Voor,nollJ1J)"!;-, ltil1Jll6~
1:~n, an.de's JdO~.p6R\t,zegt· men ook'enkel ,1oltji:j:er,1;. pc
in .sommige oorden van onsYaderland, '1JltJttfn. ,.~{l~ '~l
BLOKKEN, o. w. ll: Molle, heb geb16~ti'Itfti.'~
care. In {len;'-gemeenen: spreektrant , vooP '~*aft& ~er
ken" altoos bezig ziin ,zieh ijverig oefenens h'..~l/IQIF hIlt
veel.. lk heb drie maanden tlaaraan celiltJ.'b'A'()"!V;a
hier blobber ; blol:ster, bloJ:l-ing.
.
BLOND', .b~jY. n -. enhijw., ~londer.. blond~t.· Wit!elitig,
geelachtlg., zoo van het gezlgt,. als vanhethaar, m: tegenovcrstelling van bruin :·ti;' is eeer blond. .Een 6[o1ttl
BLOK,

i.

r

I

<

man.

Blond 'knar. . Iemandhlondett hlaauw· '8i_·.

Be"

An P/OfltllJ, NilS h!onde,. voo~ien:lai1d; blaul,of'J'ouw f
,dii b~nd is•• VanhJer kLon:.dhezcl•

. .,pit. :wo,or~ 1~', waarschijnlijk , van het fl"' lJlond: ont.. .
~4 •.:. .Blondztsetl lJlltnqlt 8 ,hadden, in her middel~~uwsche lat., d.ezelfde betcekenis.,

»WOO, bloode, in

de dagelijksche verkeering, bloo t bleu ,
bijv.n., en~ijw., blooder , bloodst. Vreesachtig, ontij...
d-ig h.eschaamd: in gflzelsQ!Lap tJQn areemde nzensc!ien
~kij. altgd lJloo.Zij i·a de .nlaoate (6loodste) van alIen-: Van hier fjloodaard, .ot oodlza rtig, lJloocllLartigheid (blooltartig) , bloodlteid (bloolteid). .WaarschijnlijkheDQ.ort het tot 6loeden, uloe!Jen, en drukt alsdan

bet denkbeeld Van 'schaameood nit.

~LQo~r, hijv. n. en b~jw., lJlodter ,blootst. Naakt , on....
.be~ekt,:. een vloole degen , in tegenstelling van eenen *
die. in. da scheede steekt, Me't 6100t.e voeten, Sornwij,J§p.:~~dtnaakt bij blootgevoegd" ·om

Z.,

de grootste nr-

':li.~ te.41ru~~ell:
·::#n naabt ell bloot; en blot
~~.t·~inbe~ ~lldv)'ie$che", debeteekenis van 81-01. Fig. ~
~b~~~)lqt : ~io.ll, olfJ,ot gepen , een gedeelte van het Jig-

JDtl.,de

~ha~·,on'hescbu~ laten (in het schermen), alwaar men ge~9nd llan .\vPl"denJ,en .in eene ruimere beteekenis , "lijne
.z~8~heid ,zijn ~ehe:i~ verraden, zijne, verlegenheid, zije6

behoelte , zijneged·achten openbaren, Zich aan he« ge"
flllar floot IItellefll, poor eene aielt. .1001 staan ~ 'gevaar loopen; -om zie~.,te·worde~.. A~h" . •" daD ~ /4et
i~, een hloMe'.iI,rg-waarz, ~"a.dwI.~
"a.n; tle
~b~QfJfe <,pr.J.a~l14itf,~ :zf'8.gen.·
,h-,.#ItIrtM "'l,i6 f
~,.iets ·aDde.~s.dan .hel hai~. Onde,r "• • MoO'fl" kemel
'liggfJ-n ,,,ui,,,',d_n .~bemel 'lOt hedekWng hebben, De
II/po'( .(4in.lij i..,.nfJcn ; h~1 1ffi11f,.1 1100' dnarop alil1 f
'of enz, V 8:J1 hier IJlootlJeid, IJloote1!ili , en de samealJloot&1"4Qojd:8, /;loOt8'/081-8.
.
k'i';V8J1 dit,,~ord, komen de trappen van vergrootiug zel'fI_,.. voor ,dewijl het , gemeenlqk, eene zoo volkomene
-..,()ving aanduidt , welke voor geene vergrooting vat ...·
b... .is,

.Jl',"""

.....

.-u...

IJ~!J~~ , b., W4. ilc blaalte, hen gebloot. Van blaot«
'1J.lij~:'fj bloot maken; doch hiervoor gebruikt men thal1,Sf
, . , . .. . , . ontblooten, Oul. heteekende het oak orit~•.,.i.delJziJl vanherooven. Thans wordlh~t.l ...

So-

$j

BLO. BLU.

gemeen gebezigd, voor het haar- van de Yëllen , of hUiden , afschaven : vellen hlooten ; waarvoor men meestal,
schoon verkeerdelijk , vellen plooien hoort ,zeggen. Van
bier blooter , vellenblooter.
BLOS, m. Een helder aangenaam rood , in liet aangezigt ,
ten teeken van eene blue ende gezondheid : bewaer . d e
vrol jken blos op uwe -sneeuwu ►itte wangen. VOND.
,

.De blos der gezondhëid gloeit o p hars kaken. Roodheid 'van schaamte : eenen blos . kr/gen , iemand eereen
blos taan jagers: Zamenstell.: schna^nnteblos
^3LUZEN , ó. W.r _ ik hoosde
^ heb g.ekkoid Van
,_ M s.
Rood worden , ` van het menschelijke aangezigt : sv -h1oosde, ,kreeg eenerg blos. Vnn schaamte Blozen:- Blb-.
rende wangen. Songwijlen wordt het ook bedrijer. gebezigd het ec4ae»zr•oí d bloost w syn ..kaken. PAFPENR
,

BLUSSCHEN , b. w. , ik lluschte, heli gebluscht. Leg-

schen, doove : zoo ryort met vier het eezu vigh 'ter

L C.n .. brand blw Schen.. Zijnen
geblucht. • V D.
zijne heete drift voldoen.
4, ani hlr4asc n ,.
Kalk 4iadt B4 gd6lu8chie en 'ongebluschte kale.
Oul..,'west Qs.JlMe8chen , in het algemeen , voor ,wegiienien ; : doen e,ndten , geheQgd , als :r het - eerdi iet, het
genoegen, . dèn lZ e lclet , enz ílusechfen.
Van hier hius:cher , hluschster, blus,seliing. Zamenstell.: bluschger•eedschap , (brandgereedschap). blusch-pot . (doofpot) bluschvat enz.
Blu83chen , bij KIL. ook hlesschen is van ks.chen,
.

,

met eene voor gevoegde b. ,.
]BLUTS > blutse , v. , meerv. blutsen. Een woord , .het.welk reeds begint te verouderen , beteeken'ende eens. ,., bol
ligheid , door drukking veroorzaakt. HALMA. neemt -bfuit
voor eene buil ; doch HuYDEC. meent , :dat •deze woor4en
eøkregt tegen elkander overstaan. ..In den dageb re
trant bezigen wij hlut8 ook ah een bjw ,t v►
t^
Y. ,z ,.: egt
bloot : ik ben bluts , ik heb niet meer.
HOOFT ook : van minnep j n .6 is. Van yLier st volgende lutseit.
nes$en ,
BLUTSEN , b. w. , ik blutste , /e geW.lie tets
drukken , zoo dat er Bene kleine holligheid op de plaats
blijft i ook ie urm beukelaar ,nog . ongez 1ii tet van 't
schieten. VOND. ik zelf 'droeg zorg om 't. ooft te
-

ken , uit vrees 'an klut&en. , of van ..ei-ukken.
, ,"

bL EO!)

321

M00w... Oul. werd het ook Voor slaan
mtôoteh geh
zigd , b \T• van zp ge6lut8tea kop ,
tien nek t
61ut6efl. HOOFT. Van hier blutskoolt$ enz.
BOBBEL, m. nieerv. 6o66e1s. Waterbobbel , waterbIaas
-

1

Ook eene blaar: ik /u6 bobbels op mijne /zancJ

BOBBELEN , 0. W., ik bobbelde, heb ge6o6beld. Bla z en
opwerpen. Voor bobbelen , zegt men ook 4o66erei. Van
hier bo66eling. Bobbel en bobbelen worden , gemeen..
lijk , om de bolheid en opgezwollenheid , welke daardior
aangeduid wordt , tot den wortel bol gebragt.. Zij schijten , bovendien met het lat. h ullez en 6ullare in vera
band te staan.
BOD , o, Van 6iec1e1z
Het geen men biedt , uitloving
ondank beging men met dit bocit. HOoFT. Zijn bod
'erbetereri , meer bieden. Iets ja het bod stellen , eea
Jocl doen.

RODE , m. meert. iodeni 1emnd ï die ter vérrigting van
iets gezonden wordt: v erwacht den 64/den bode. Bo
de '€tn Staat. Voor diei^stboac, of iemand , dien men
in dienst heeft is het in beide gslachten gebruikelijk;
doch hiervoor bezigt men , Semeenlijk dienstbode.- Boden kouden in dienat he6e,i. De vrôuweljkc naant
van b o de. is i?Odjfl ZamensteJl iijn : 6odeambt bodeschop (het ambt van eenen bode) , enz
iODEM , ni, meerv. bcédein3. Liet ond e rste van eeni g'
-

,

,

ding De 6odem van een 'at, tot den bocknz uzigeheel , uitdrinken. De bodm :der zee i)e
bodem van een schip , en hij overdr*1 voor het schi?
z elf: ik had
6odz8 onder mn bevel. De opper ,
lakte der aarde, in tegenoverstelling van den hemel , zonder meerv. , gxneenlijl , aardbodem. De grond 4 of het
land , waar mei woont : wij s ullen den r.'ijand
o n zen bodem afhouden. Ook wordt aan het hart een
bodenztoegeshreven hij ziet op den bodem Pan mqrz
hart neder , kent mijne geheimste gewaarwordingen. Som~
drii26I2

-

,

,

1

-

pijlen wordt bodem in. de gemeenzame verkecring tot
oom zamengetrokken. Zon wordt , b. v, ëcn rond stuk
wu, of vet , hetwelk op den bödetn van een Vat gt'gotei
aeszelfs ged a ante aangenomen heeft , een boom vet j een
Fiocfrm wa8 genoemd; welk la atste ook den naam van
was600m draagt. Van hkr bodemloos, zonder L o4e1n 1
bodemen, J bedr. w.: een opat boclernen, eencu boem in
,

,

zctn.Van
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Van dit boc1

52t

zijn verscheidene spveekwijzen ontleeiid,

nis op eenea effen bodem zijn , geene schulden hebben ; iets den bodem'inslaan , verijdelen , vernietigen:
hij heeft al mijne ontwerpei den bodem ingeslagen
het 0aatje op den bodem zetten , geheel uitdrinken.

1 let is een ze oud woord, daar reeds het gr. pvô
s8oç VO1CflS HEsYCIiIIJS 6OC1C?7Z beteekent.
BODEMEN , b. w. , zie bodem.
BODEMERIJ, v. , meerv. bodernerjen. 1n Je zeesteden
gebruikelijk , voor geldschieting, verzetting , of • beleening
op een schip. of deszelfs lading: zijn geld op bodemerij uitzetten ; geld op bodemerif opneniea. Van hier
boclemerjbrief* schriftelijke verzekering daaromtrent.
DODENBROOD , 0. Bodenloön , bet geschenk , hetwelk
men eenefl bode geeft , die schielijkst en eerder,. dan een
ander, eene goede tijding brengt: Ik zal bodenbrooci b-i'
-

jSv91h05 , rOgv

u erdierum. Het, in de gemeenzame verkeering , ge—
bruikeltjke böonbrood is eene verkorting hiervan. Bij
KIL. kont dit bodenbrood , en bi INOTK.. po tin brot 4 in
de biteekenjs van ht evangelie, voor. Boderibro.od zou
volgens deszelfs zarnenstelling ook brood , voor e ho-*
den, of dienstboden , geschikt, kunnea beteknen
I3ODENLOON , zie bodenbrood.
BODIN, zie bode.
.

BOEDEL , m., meerv. boedels. Eigendom , bczittitg :
boedel i$ door dit /iuu'eljk aanmerkelijk 'erbetej'd
Erfenis , nalatenschap: den boedel aanvaarden Dit
boedel wordt ook zamengetrokken tot boel voor inbOe.
del., in de gemeenzame verkeering : z f z it in eenen def.»
tigen.. boel. Voor alles zarnengenomen , onver&hillig van
welke dingen : daar hebt gij den ganschen boeL Voor
eend menigte : er i nog een boel øt2ii oorhden.
]Het woord boedel heeft ook verscheidene zaniënstellingen,
als boedëlhouder, boedelhoudster bôecleihuia boedeijet boedelredder, boede/scheider,, boedelec/wi-.
ding; ook bodhouder , boellzui8 enz.
BOEF in meervi boeven Guit , deugmet /y s eet
regte boef; de boeven .'ielen op hérn. aan. Van hier
lioefsch, op de wijze der boeven; ook boefachtig, boef-'
aclitiglzeid, onli ook boefte; boe'cjat.' indien rncz
uiligleit 'a,z hoeren en hoeejaght.. uitbant, VO,-0.;
X
koe-'

BOE.

922

boepé nklo '., boevenpraal , boevenstre ei . , bo►événstu

boeverg.

Boef, zegt TUINMM. , was , bij de Ouden , een j on gen f

e ven als het hoogd. .Bube. En hiermede komt het zweed-

b-abe , lat. puber, puer pupus ,-gr. i ov'rau;, , hebt•
bob en eng. boy overeen. Misschien kan men van ons
boef en het hoogti. Bube zeggen , dat deze Woorden,
;

door den tijd s eenen kwaden zin gekregen hebben i even
als schalk.
BOEG , m. , meerv. koegen. Van buigen. Het voorste
gedeelte , of de borst van een schip , waar het sterk ge.
bogen is : van voor den boeg. VOND. Een schip dwars
voor den boeg komen , ook fig. ,, iemand dwars voor
den boeg komen , in eenige zaak hinderlijk zijn. Op
Benen . boeg zeilen , in het zeilen eene streek houden „
ook. fig. , doen , gelijk men gewoon is. Op eenen anderen boeg wenden , in het zeilen zijne streek veranderen;
ook fig . ,, iets op eene andere wijze doen. Over alle

boegen wenden } nu deze , dan die stteek houden ; fig.,
:u op deze , dan op die wijze , beproeven. liet moet
over dien boeg gaan , die streek moeten wij houden
fig. , op dien voet , of op die wijze } moet het gaan: Van
bier, ook de spreekwijs op eenen boeg ; in eens ; tegelijk
zij kregen ccl dat geld , op eenen boeg. Van . dit boeg
i3 het onz. w. boegen gevormd , voor koers zetten Nu
hoegt hij , daar de zon . der Cingaleezen roost. J. n.
MARR. Z amenstelle zijn : b.oeganker :, boegkruinen , (la-veren) boeglegger 3 boeglijn , boegseren (met eenen
basterduitgang) , ook boegscheren , :boegsjtzarden een
schip met roeischuiten voorttrekken , voortslepen ; boegspriet , boegsteng , boegstuk , enz., alle in de. scheepvaart gebruikelijk.
OEGKR.UISEN , zie boeg.
OEGSEREN, zie boeg.
ROEI. v., meerv. boei.en,. Scheepswoord 3 betee%enende
=Bene ton of een blok , hetwelk op het water drijft #= en
de plaats aanwijst , waar het anker ligt. WINSCHOOTE^T

brengt hiertoe de spreekwijs : hij heeft een kop „ als eene
t oei , als een blok. Zamenstell.. zijn : boeiplank , boeiroep. ,^ '.boeitang.
BOEI , (lat, boia) , v., meerv. boeien. Band., eister :
stalen boei aan 't been. DE..DL . in de
-met
o^t^

130E.
oe jen sZuilen ,ziften . Het meere. briefen wordt ook
voor de gevangenis zelve genomen : het geregt 1:8 zr^. de
boe•erc om de gevangenen te verho:aren. big.;` : giet • de
boei -des huwelyks belast, DE - DECK. Een er9liee7 tr4
de boei eeg eez vuige gevangen , bi HUYGO , voor eenen
koning.
BOEIJE1T, b+ w._, ik boeide h bgeboeidè Binden
kluisteren : iemand boeven ; geboeid aan handen en
reten: f Fi^g , tot liefde dwingen : hal •e oogent zochten
mi te•, boe cri. In den scheepsbouw is boeien voor
. opboeq n , gebruikelijk , betee kenende een schip s langs
het booi,d, met planken hooger maken. Van hier boet
bord boeiptank
BOEIJER , ni , meerv. boeijers. Zeker schip met eend
platte kiel .zijndé voor en achter , hoog opgeboeid: zij
oerden eenen boeger met haring HooFT
,E K i o. meere: boeken. Verscheidene , tot een geheel
anîengebonde•e , bladen papier : het onvoidrukte boekt
Ifx1 FT .Eer boek uitgeven' laten drukken - en. verkoopen Te boek .tellen ,; zetten , bij de kooplieden. Eert
gedeelte wan een geschreven , of gedrukt :hoek y eene afdeeling van een werk : het derde boek het , eheële
werk bestaat in 'ie" boeke's Eenti hoeveelheid var ^a~
pier : een boek papier. in deze beteekenis natnelijk
van eene hoeveelheid , wordt het , wanneèr een talwoord
voorafgaat , even als pond , lood enz. , niet in het meere.
maar in het enkelv. gebezigd : tien boek papie, . - In de
dagelijksche verkeering bezigt men de spreekwijs t zint
boek opendoen , zijne geheimen vertellen. Ook: . 'eert
boekje vare iemand opendoen , d. i. iets kwaads van
hem aan den dag bretlgen. Zamenstell. zijn : boekbeslaboekb eden' , boekbinden , hoekbinderij , boekdeel`,
boekdrukken , boekdrukker, boekdrukken< ^ boek >
kamer 1 boekenkas , boekenkraan , boekei j' b khd n ..
del , boekhandelaar , boekhouden boekhouder , beekoejenaar , . boekoefening , boekverkooper , boekve oop-,ster 9 boekwerk , boekwinkel, boehgotm ok als: scheid-.
naam , voor eenen boekverkooper; - boekzaad enz.
Het woord schijnt zijnen naam ontleend te hebben` van
.den boeien- of beul'enboom; dewijl men, in oude tijden , op de afgeschilde basten van ;biomen plagt te-schrijven , en inzonderheid
eid op die -der beid en- of boekenboo-

»

,
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men, Oiii die zelfde reden noemden de Latijiezr eexs
b o ek liber , hetwelk ook , eenen bast beteekenh ADELUNG
vindt deszelfs oor sprong 1n buigen.
,BOEKEN , •b. w. , ik boekte, heb geboekt. Van boet.
're boek zetten : ik zal het maar boeken.
-

-

BOEKENBOOM , zie beuk.

,BOEKSTAAF, (bij KiL. ook boekstaf'} v. , meerv. boek.
-s-taven. Letter , eigenlijk d r okletter : die d'eerste boek.
Jtaczf sneet uit boomen. VOND . Van hier boekstaven ,
voor spellen ; doch beide zijn weinig meer in gebruik.
BOEKWEIT , v. , zeker koorngewas : hij haelt de boek~
weite uit z joe korven. VOND. Van hier het onver buigb . bijv.. n. boekmoeiten : boektveiten koek , meel
enz.

TUINMAN leidt het af van boek, boeken boekenboom.,
omdat dit graan naar de vrucht van dien boom gelijkt,
en van weit , d. i. tarw.
BOEL , zie boedel.
BOEL m:. en •v. , meerv. boelen. Een man , of eene vrouw..
die in ontucht leeft.. Mannel. :

hoe Vulcaen den boel

verrast. VOND. Vrouwel.: geu ondt van de welgingende boel. VOND.
• Qul. , werd boel ook in eenen goeden zijn , voor minnaar , minnares , gebezigd. Ook vindt men liet - voor echtgenoot gebruikt. Ja het schijnt , volgens W . CHTER_ dat
Vorsten en voorname personen malkander den naam van
boel , .. eenen eertitel , plagten -te . - $een. ;.,Zoo schreef
YNOUT , hertog van Gelre , van •z2jnen broeder ED &in : in naeme on s lieven boelen /zeeren Eduards.
13ij - KIL . en PLANTYN., heeft boel ook de beteekenis van

eene dienstmaagd.
EOELEN, o. w. , -ik boeide, heb geboeid. Thans is boeleren , met eenen basterduitgang , meest in gebruik , voor
In ontucht Ie ven ., overspel bedrijven. OuL ,. werd het , even
als boel,, ook in eenen goeden zin, voor liefhebben, en
iemands liefde trachten te verwerven , gebezigd ; en het
*liij dus , als zoodanig , met het gr. oi>aev , liefhebben,
en f #x9s , een vriend , een geliefde persoon , io verband te
Maan. Ook is het opmerkelijk , dat het hebr. 53J eenen
.Q
Oo k
bet
eeken,t.p'
Van hier boel^
eerder,, boeleerster
iet verouderde . boelscl ap , ontucht, waarvoor ^007.T
boeladje beziflt : indien dit bosje klappen kon, wat
lde 'tal boelaadje $UE-.
-

-

-1

BOE.
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BOELEREN, zie. 'boekti,..
BoEND ' R , zie boenen.
$OENEN, b. w. , ik boende„-heb gebaend . .+i ad en

zig maken : stoelen boenen. - Schrobben , schoonmaken:
de stoep , de straat boenen. Overdragt. , we ja- .
i ema id van eerze plaats boenen. Van - hier boender,
ook voor een huisseljk werktuig , een borstel van heit ge naakt

BOER , zn., meere. boeren. Landbouwer , huismaan , iemand,
die het land bouwt. De vrouwelijke naam is boerin. :-.:FigátirJgk , een lomp , onbeleefd mensch hij io een regie
boer. Eene oprisping der maag , in den. genieenen spreektrain t loeren laten , oprispen. Van hier ,boerachtig,
boeraehtzgheid , boerenboon (groote boom , boeren-

brQod, boerenbruiloft , boerendans ,, boerenfeest boet'e , uit. boerenhuis , boe_renlaut , boerenjongen, boerenkermis , boerenkost , boerenknecht, boeren ^►• ,
,

boerenleven , - boerenlied , boerenmeid , boeren:&and , .
boe ra r , boe-renwonin , boerscli , boerschheid enz.
Boor : is zamengetrokken. van - bouwer , en: dit is van
het werkw, - bour'en , in - de beteer enis van? iet land : beer-Leiden. Dit bouwer (boogti., Beuer) !is , voorbeen : even
zoo als thans boer , in gebruik geweest r geen . bbauwe r•s
zich vermoeiden. VoND.. Niet ° lang.. nadan men voer :bouwer , boer gezegd heeft , het welk r omtrent l rnidJeu
der zestiende eeuw heeft plaats gehad., is het woord. 'baan
man in gebruik gekomen. Wij nden het -. bij : Kir.- . en
anderen de boegman verstaet kiem op de ° la'dbo
win h6,. R. , VISSeR.
BcEliflERu» zie boeren.
BOEREN ; -. b w. ' zk 'boerde , . heb geboerd `an boot-.
'

,

,

,

-

-

.iet land `-Luwen , vee ahoeden , het werk van eereen beer
ve rigt t° iiij heeft ,. op deze • Iandhoepe , zeven jakte,4.
gebo.rcL In den . genieenen spreektrant-, voor oprispen
foei , is dat boeren ! .Van hier boerder•q , Bene bo --

3oE i`I.,' bij n eau b jw. , hoen eher 6oerwwcht.. Boer-^aehtig tot den - boeren-stand behooren.de lïo►e`i-ache zeden Lomp : , h ► gedroeg z t4 - p kewi boersch. Van
hier boerschiheid.
BOEKT, v . lok, scherts :. ...het', was alles boer-; h,'►
sprak niets dan boeit. Van hier boertachtig, boei-_
,

,-
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Zaienstell. 9. boertrede , boertwoord , bij Hoo1T.
OÉR EN , o. w. tk boer tte , heb geboert. Schertsen,
&Vutten : hij as een liefhebber van boerten. Ik z eide
het al boertende. Van hier boerter,, boerterij..,
BOETE, v. , meerv. boeten. Berouw over begane zonden,
tig.

,

zonder meerv. : boete doen , berouw toonen. Van hier
boeteling # m. en v. ,. die boete doet. Geldstraf : iema n d
Bene boete opleggen , in de boete vervallen , de boete
betalen. Zaxnenstell. zijai : boetpreek -, boetpsalm , ., boetvaardig, ' boetvaardighe d , boetvaardigliLn. Boete
-

is , oul. , ook'. gebruikelijk geveest voor hulpmiddel , verbetering.

Jf OETEN , h. w. , ik boette , heb geboet. Straf lijden om
iets : met uwen hals , met up bloed', zult gij deze be^

leédiging boeten Bevredigen : zijne lusten boeten,
out. ook honger en dorst boeten.. Voor i ts boeten
„

Kan als onzijd,. beschouwd `orden : hij da.i•voot• boe'Gelijk het zelfst boete gebruikelijk .geweest is voor
hulpmiddel , verbetering, zoo - komt het werk:w boetera
ook in den zin van verbeteren, herstellen , • voer ; en liet
is als . zoodanig nog bij,. ons in - gebruik , in de spreekwij7,43fl : het vuur boeten, aansteken , beter doen brand ta ,
de netten boeten , :de gescheurde . roetten digt a n ,
eengin ketel , boeten , -..Iappen , , waarvan Letelboeter. enz.
Van hier boeter ,boet g.
BOETSE , (bq Kin.: ook bootse) . :een verouderd • zelfst,
naamw , beteekeneiule eerre belagehehtjke gebaarmak'ing ,
kern , snaken ervan het , bijv. -boetsig , lustig, vroii1k ,.
aardig , door jokkernij lagchen verwekkende. 'Iliertoe be=
hoort ons boetsemaker, dat in karzlteek. .op cie Br.
BELVERT . voorkomt , alwaar liet woord apotachtigen
door boetsmukers verklaard wordt. :Voor de ` b verkiest
echter het algemeene gebruik de p , en zegt poets, poet,se , voor klucht : iemand eene poets spelen . p_oetsig ,.
poetsemaker , ook pots,- potsig en z.
.BOETSEREN , b. w. , ik boetseerde , heb geb tsee#d.
lets van klei , was, enz. vervaardigen > : Ji)zofiderheid' ^40
beeldtenis : hij is_ fraai in was geboetseerd. Van uier
,

^

boetseerder, boetsering.
Dit basterdstaartige boetseren is, bij KIL. en anderen,
ook bootseren. , waarschijnlijk van- bootsen, waarvan t a44
boots ti„.
iiO . r om

,
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ROETVA&ROIG, bijv.. n.. en bijw. , boetvaardJger, bot9 irc1igst. Boete , of dadelijk berouw-over de zonde aan
den dag leggende , of vaardig en bereid , om het gebrek
-1

keJjke te verbetç,eji s een oçi'cardg gernoed,
boet'aardg zonda4l Van. . hier boet'aa, cligheid,
boetaardig1jk.
O:zJ3 » : Ifl.
boezel,a , wanneer van vC1!cheiçlene
SOQjn gespr9ke, wordt Zekere stof voor de k1eedei.
.. .

dragt :'witte , ruwe boezel. Dewijl van deze stof , veel—
ai , de schorteldoeken , die de . vrouwen voor • het lijf dra

gen , plegen gemaakt te word ,, voeren dezelve, in de

geçsraiijseikeeL1Ug , ook den naam van boezels , ook
4eJzra.

Qr;;1:14LAft„ zie boezel
BOEZEi1 , m. , mrv, bqçems. In het algemeen, a1Je.,
wt,i$& j3eva , of besluit, als afkomstig van het verouder-'
tts b9.n , )ç1uttei Wtjclers , de ruimte in de kleeding
ten aanzien van de kleederad
1

èagtm4ev Oi*ien . q h4ad za 4n,boezem steken Iets

in boezem 4rèn, ook fig. koesteren: ene elang
u den Iwezem dragea , eenen gebçimcn vijand goed
doen ; die de. iUerne elwzg i,z., den boezern stooft.
BOOF1. Fig , da; gedeçlte des hgchaams , hetwelk'.,daar-'
oist, en mzodei1ieid hij de
(1001 bedekt wordt, de borst-,''
Vrouwen: een schoone boezem , een volle boezem.; ik
rustie op haren boezem in eene i uirnere beteekems,
liet Iiait de liefde -sloop in haren hOok wordt
4
pan de zee een boezem toegeschieven , voor eenen iiiIam debqfize,p., der. ,ee, ook zeeboezem Zamenswllo. zijn boezeng i eep , bo"zen'w, tenci , 1'oezenwre-'
tin. 1ezemPreru4c/zap Bij KIL /ioezemu'ees(pos
hu,nus) , een kind„, dat , na zjns vadeis dood , ter we-'

reid lçcnt.
130F' , meerv. . boffen , stoot , duw : ik gaf he eeqe
1)Qf ia; de zycle Zoo zegt men ook Of) eene hof, voor
eesktaps Zie 6offen
I30FFE » J. w , zk ho/te, heb geboft Waarshqntqk,
een klanknabootsend woord, afgeleid van liet geluid, hetwelk iets, dat gestooten, of gesmeten woidt, maakt : pan
boven neder boffen, werpen. HOOFT.
'IIOGCHEL, in., meerv. bogehels. Een hooge, of kromme rug: eenen bogchel hebben. lu degemeenen spreektiant,
X4
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trant, voor den rug zelven : op zijnen" bo chel .rtjge •
Va n hier bogchelactr bogcheiaarster •, cie 'ene n bog-3net heeft. , Van bogchel is het onz. werkes. ` j ge é en
gevornnd , in den gemeenera spreektrant , voor naarstig arbeiden , - als met eenera gebogen rug zich daarto iri•
spannende.
Het woord bogehel is , ongetwijfeld , om de daa" door
aangeduide bogt van den rug , van het werkvue buigen
afkomstig.
BOGCHELAAR , zie bogehel
BO)GGHELEN , zie bogchel:
BOGEN, b. w. , ik boogde , hebP geboogd. • Roemen , pogchen. ' Met op : Geen and re magh b j hezer op nnyk
van schoonheidt boogen. HOOFT. " Dit woord wordt , in
dezén z ri ', ' bij KIL. en ° PL'A NT - niet gevonden. ` Ook
schgnt het , voov ruim twee eeuwen , eerst in gebnnuik geColnen te zijn. HUYDE`C. ` die met dit woord niet zeer
ingenomen is ` gist , dat bogen op iets zoo `veel zegt als
2 ch ' eereen eerboog vin iets ' oprigteiï ëf dat " het Ivan bepogen is zamengetrokken. Doch tegen dit ' laatste merk ik
alleenlijk aan, dat bogen dan de scherplange oo (4óogen)
moest hebben ,. daar de algemeens uitspraak , in;ussehen ,
.alleen de o (bogen) laat hoorera: ' Natuurlijkst is de - " afleiding van bodg , ion den yin vaan roem , rach , hooaardij.
BOGT , v. , meerv bogten. Van buigen. Kromte , de
bogt van ieraen ` boog, Die ;weg heeft verscheidene
'bogten. Van eene `reeds , die binnenwaarts gebogen ligt,
inham : tie bogt vara Franijk. De bogt , of 'hoog,
van een touw , dat aan beide einden vastgehouden en 'omgeslingerd wordt i 'zti 4 de bogt springen'; en van hier
de sp•eekwijs :' voor- iemand in de bogt springen , het
voor iemand opnemen. Voor in de bogt springen , heeft
HOOFT het werkw. bogten -(bochten). In den gemeenti
spreektrant , wordt bogt ook voor alles genomen , wat
eht is : bogt van volk , bogt van tabak enz. Van
Dagtig, met bogten , bid HOOFT `ook voor overbuigerede , overhellende: oogtig ten bedre.
BOH4, boe/in, tusschenwerpsel s zij schreeuwden boha !.
Ook wordt het als zelfst. gebezigd : boha maken, veel
craasen getier n7aken. 11e/geen tot zoo groot Benen
bolt a► ]a8le. VOND. ' Niet niet een deel bohaes , f
tci-.
,

,

,

i

-

,

,

BOK.

terlyck gerechts. J. DE DiQK. Van bier Is , i4 den.
genieenen spreektrant , het zelfst. bohanaker , voor.
iemand , die veel geschreeuw en geweld maakt , gebruukelijk.
130K , m. , neerv. , bokke t. Het mannetje van de geit , °anders geitebok ; - ook het mannetje van eene ree , • reebok.
ovepd agt., voor een lomp , stuurseh , onbeleefd mensch
- ob t ► ooit zulk eernen bok gezien ? In den gemenen
spreektrant is- eencri bok maken , of schieten , voor ziet
vergissen , eenend misslag begaan .,gebiuikelijk. Ook draagt
zeker werktuig , bestaande uit : twee stutten', . aan:.
iveneinden vast gemaakt , dienende , om eene zwaarte ©p te
bjschen, dezen naam. Insgelijks. Awordt zeker vaartuig :
waarifle4ê maxi schuiten ,; die .ira den grand #liggen boven
ter haalt, een bok . genoemd ; . en eex, . bokje is een
'water
kleine stoel , zonder leuning. Of deze benainingen van de
eene of andere ' gelijkheid met eenerg bok ontleend zijn,
haf ,.o derzelver oorsprong elders moet gezocht , worden,
,

,

,

-

s gilet r zeker. - Ven hier . bokachtig ,.. bokach xgl`iezd ,
bokkenbaard , boksbaard, bokkenhaar , bokkenleder,
bokkenleer ,, bokkernvel , boksleer , &ok wel, bOk8hOOrTZ,
boksoor:, in de scheepvaart , bok$poot , bokswo, ,t , en7.
WACHTER leidt het van het oude boeken , boshen ,
j

d. i. stooten , af.
BOKAAL , *v. , meerv. bokalen. Een drinkglas : schud en--

de bokalen.
Fi hocal , laf. baucallum , boe li'tir , ital bo ale ,
gr. avxx? ty Zij die potraad schrijven ,. leiden
. t

ry

het van het lat. _poculuum af.
BOKKEN , zie bukken .
BOKK[NG , bt kl in , m. , nmeexv. bo kkingene Zekére'
visel , gerookte haring engelsclie bokking.. ` In dom- lrge_
meenen spreektrant , Wordt het woord bokking ook- voor
eene scherpe berisping gebezigd : iemand eenerg lokkin
even , hem doorstrijken. Van hier. hokkinghcu e
plaats , waar (Ie bokking gerookt wordt, enz.:1
en
BOKSE , v. , meere, boksen. Eene broek o
te schorten. HOOFT.
Dit woord is , in dezen zin, nog in OostvriesIand, en
elders in Nederland,. in gebruik. TEN KATE vindt den
oorsprong dezer benaming in de buigzaamheid van het 1e
der, of omdat eenti bokse van bokkenleer gemaakt wordt0
Van
X5
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BOL,
Var hier boksen , in de broek steken , wegnemen- , Stelen:
da t fjebt g/ weer gebakst. De boereneinden boxen
zij.' HOOFT.

BOL , m. , meerv. bollen. Alles , wat bol en rond is;
kloot , ronde bal. aardbol, licchtbol. De bol van
den hoed. Een rond brood : een witte bol. De bol
van eene bloem, ook blgembol. Het hoofd : het sch o rt
hem in den bol van hier , in den gemeenen spreek..
trant , bol, voor iemand , die schrander en bekwaam in
zijne zaak is h q is een.. bol Ook als een vleiwoord ,
waarmede men de . kinderen aanspreekt : mijn zoete bol.
Van dit bol , voor het hoofd , heeft 'men het werkw. bol.
Zerp, voor den kop. -slaan , gevormd : eenen os bollen,
met eenen hamer voor den kof slaan , dat hij neervalt.
Zamensteh, zyn : bolrond , bolvo m , euz, Losbol,
schuddebol,- -hardebol , . waarvan de onz.. w. w. schudcebol en4 hardebollen. , Zie deze woorden.
BOL ,wb►ijv n. • en ij*w. , boller , holst. Gezwollen : bol
van.. g.ez gt.: . Van , hier bEolachtig , ho-lachtzghel d ,
bolheid..
BOLDERWAGEN , m..,- meerv. bolderwagens. Een overdekte wagen , die niet op riemen hangt. Van bolderen,
bulderen , een kla1riknabootsend. woord , voor geraas maken , gelijk aan die soort van wagens eigen is.
BOLK, :v. , meerv. bolken.. Zekere zeeviseh , wijting.. HOOFT
gebruikt hier voor bolling.
BOLLEN , b w. k rboldert heb, gbold. ` Voor den kop
slaan.:. En dat men :.. ossen bollen zore: CATS. Zie bol.
Zeemansw. , korten minderen s de begaan bollen , het
;

zeil van de bezaan minderen.
BOLLEN , o. w. , holde -, heeft gehold. In -den gemeenen
spreektrant ,- eene genoegelijke aandoening ^ over iets. gevoelen : o dan , dan bolt het zu te, wonder enz. J. DE
tECK. Dat bolde mij , was mij aangenaam.
$ I ROND. bijv. n.. en bijw, .Verheven en i rond , kloot,

ro d Zie hol, m.

BOkS'.T"ER, urn. , meerv. bolsters. De groene bast van n'o.ten' . de. noten uit den holster doen. De . schel van
koors gewass n , anders kaf. genoemd. . En , daar weleer,
gelijk nog F , b" de arme lieden plaats heeft, de bedde*,
kussens , en dekens met dien bolster, of zulk kaf % gevild,
werderr,'zoo is van daar de spreekwijs bed en bulster
ontstaan. ^OL 
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BOLSTEREN b. w. , ik bolsterde , heb gebokterd. 'o -

ten bolsteren , den bolster van de noten afdoen..
BOLWERK , o. , meere. bolu.'erLen. Zekere sterkte,: het
geschut is op - het bolierk gebrn bgt ' Ook. ovg „dragte ,
-voor beschutsel , bescherming : dat lens hem een' iolwerk in zijmm, onge al.
TEN KATE leidt dit woor d van bol, voor het hoofd,
en werk a , z oo dat bolu^érk , eigenlijk , eet , hoofdwerk
van .bescherming is.
BOLWEKEN, '. b. w. , ik bolwerkte , lieh geboIwerkt.
Met een bolwerk voorzien : ` die stad ia ; atarh gebok-^
werk . ' Fig. , en in den genieenen spreektrant ik .:zal
dat ',wel , bolwerken , uitvoeren , klaar maken...
' -, bo1 urrn , na. , meerv. .bolu!®rmej. .Ho o fd
BOLWORM
wor . Fig.: hij• heeft den holwQrm dei ; bp1,sojrpz
8tèekt hem weer-, zijn, hoofd' staat niet wel.
]BONI, v. , meerv. bommen. Het deksel, stopsels of 4: cle
prop `van een vat, `welks opening men het bomgctt noemt.
Behalve dezë komt , bid KIL. , nog Bene andere beteeke=
nis van het woord bom. voor , ` namelijk ' die: ' van t om'el.
Zoo ook hij VONDEL : het* 'getrommel der bomree ,
oen bezuip en lommen. `Deze benaming: is ` ook aangeker schiettuig gegeven , , -hetwelk , .tot ongeluk' van hei men-schelijke geslacht , is` uitgevonden : ' bommen 'Werpen enz.
Doch misschien is bom , in 'dezen zin , 'verkort vaii n: ! mbe (fr. bombe , ital. ' bomba , deen. Bombe=, juss2 -bo a
ba) . en hiervan 'is gemaakt het basterdstaártige. bombarderen , bommen werpen overeenkomende C met- liet lot.
bombarda , een stuk' geschut. HOOFT gebruikt het, ;in
den zin van eene ' suikerdoos : ende zenden- ; hiernevens
de bom gestoffeerd met lekkernijen; —dan 4
de bom , . daar de suiker in wae. Doch bujMn.dgze
plaats , weet ik hiervan geen vöorbeeld . meer.
In de drie eerste beteekenissen ' is bom z ` oen a
bootsend woord (misschien ook' in ' de laatste', s ,voor
trommel ; gelijk men nog zegt suikerrozrimel. en : mede
van .het Sid , betwelk eene ledige blikken# t+ ` fit
-

want holle vaten, trommels en bommen. ' ,.. en een dot
en hol geluid,. hetwelk met , he ;gr. s' w heie lat,, • bom
bus, overeenkomt.' Va^ hier bo
., lomp been,
e,s
bomketel enz.
BOMBAMMEN , á. w., ik boinbamcle , heb gebomba d
Eer
c

+
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BOM. BON.

Een klanknabootsend woord gevormd Van • het geluid der.
klokken.
EOfBARDEREN , zie bom.
BQ&BAZIJN , 0. , meerv. bombazqnen. Zekere stof, die
. van katoen gemaakt wordt. Van hier het onverbuigb. bijv.

naamw. bomba/ners : eene bombazijren Poering.
Dit woord is , eigenlijk , ontleend van het late bomby c ..
na. en dit van bombyx , een zijdeworn] , of zij.
worm ; zijnde de stof, hij de Ouden, bombyciria ge
naamd , eene 'soort van zijde geweest , welke de latere
Grieken en Latijnen poc, en bombacium genoemd
lebben. Deze benaming is, naderhand, tot de boomwol,
.f het katoen , uit hoofde van derzelver zachtheid , of ge
lijkheid aan zijde , overgegaan ; en de stof , daarvan ge-.
maakt, heeft den naam van bombazijn , ital. bczmbagia,
6ombazo , bo»baaincj , fr bombaia , gekregen.
BÖM}AT, iè bom.
BOMMEL ;m. meerv. bommel8. Hetzelfde als bom , voor
viii,: of de prop van een vat. Hiertoe behoort,
waarschijnlijk
, de spreekwijs : de bommel is uitge6io

ken, uitge6orten , voor : liet verborgene is aan den dag
gekomen ; dewijl de bom, door gisting, of anderzins , van
het vat geraakt zijnde, hetgeen daarin besloten was , te
voorschijn komt. Ook wordt bommel voor zeker diertje,
anders hommel , gebezigd.
BOMMEN, o. w. , ik bomde, heb gebomcl. Een klanknabootsend woord, beteekenende een hol en dof geluid maken , overeenkomende niet het gr. P apPeir : een 901 'at
bomt niet. R Visa. -Bij KIL. komt het voor , in de he-.
teekenis Van trommelen , de trom slaan.
BOND , o. , meerv. bonden. Oul. , een verdrag, of eene
verbindtènis van - verscheidene personen , waarvoor wij
thans er6ond gebruiken : zijns bondt$ geclachtig.
CAMPiT. ' Van hier bondbreker, boncibreekster , bond-.
ffi

-.

-

6ekig , bondbreuk, bondbreukig , bondkist , hond-.

8Pze,.z.dar , bond8chericliag. . Zie verbond.
DL.4unde1, mi , meerv. 'bonciels. Verscheidepe za-.
itebrondene dingen: een bontiel lappen, een bondel
bi.Bijlen, met roeden omvtochten, die voor de voOr-.
naé*W'4verheden van Rome gedragen werden: 9ere-.
kert den 8choonen 6ondelbijlen. VOND,
BODER, ie bunder.

BON. B O O. bJ
• pN11C ENOOT , m: , rneèrv. bondge ooien• Bij Hoá i
bondvertvant. Die ion een verbond staat : vt•ienden en
bonclgenooten. Van .hier bondgenootschap.

.BONDIG , bijv. n. en bijwo., bondiger , bondigst. Hetgeeti
vast gebonden. en wel zamengevoegd , en van daar hecht 0
sterk en geldend is : een bondig . bewijs: HOOFT bezigt
het voor verbindend : zulke lastbrieven wanren boni.
digh. Van hier bondigheid , hondigljk.

BONK, v. , ueerv. honken. Een groot , lomp stuk : ,'eene
bonk steen , is , enz. Schonk , been : schonken _en óon.&
ken. Zamenstell.: zeebonk , . matroos. .
BOINKEN , b. ,w. , ik bonkte., hei gebonkt. in den gemeenee spreektrant , voor slaan : iemand bonken:
BONS , • v. , meerv. .bonzen. Klanknabootsend woord. Slag ,
stoot: eene bons op de deur geven. Fig. , weigering 0
afwijzing : de bons kragen , afgeslagen worden , in .den
genieenen spreektrant.
BONSEM . bonsing, zie bunsing.
BONT ., o. , meerv.. bonten , wanneer .van verscheidene soorten gesproken wordt. Een vel van eenig dier hetwelk
met het haar daarop bereid is .: in het bont . gaan. Van
hier. het onverbuigb. .. bijv. n.- bonten , van. bont gemaakt :
eene bonten muts.. Zamenst.: bontwerker , iemand die
in het bont werkt. , enz.
BONT , . bijv. n. en bijw. , bonter , bontst. Veelverw g ;
een bont paard. Dewijl de , bonte kleur inzonderheid
kenbaar maakt , zoo is daarvan de spreekwijs ontleend': hij '
is hekend , als de bonte hond. Erg , slecht, doch al-~
leenlijk in : den gemeenen spreektrant : hij maakt liet
bont. Van hier bontekraai.
BONTEN, zie bont, o•
BONZEN , b. w. , ik bonsde , heb gebonsd. Van . bons.
Klanknabootsend woord. Slaan , . stooten : iemand ,wan
-

de, stoep onzen; op de ,.délur bonzen.

BOODSCHAP , v. , meerv. boodschappen. Zamengetrok-

ken van .bodeschap. . Het werk van eenen bode., of het-

geen een bode verrigt : voor iemand eene boodschap
doen. --- Tijding : ik zal hem de . 600dachap krengen,,
Van hier boodsehapbrenger , boodschaplooper enz.
BOODSCHAPPEN, b. w., ik boodschapte, heb. gebood-schapt. Aankondigen: iemand iets .boodschappen.
• Van hier . • boodscltappe,r , . boodschapstër,, boodschap-.
,

ping..

.BOOG,
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BO0 , :n• , meerv. gogen. Alles, wat kro m gebó n is , taf
7 z ei
eene bogtige gedaante heeft : eene cru
^ ^ dj te bogen.
beker schiettuig een hanciboog , voetboóg ; den boog
spannen 1 met boog en pelen. De boog k n niet al
tijd gespannen zijn ,, spreekw. , men moet zich somw'^
len eens verlustigen. . Van hier hog enmaker hoo s c ij g hee
Ier . boogschoot boogschutter , boogsu> jze. pnr t.

werd hoog voor roem pracht, hoovaardij gebezigd eri
van dit boog hebben wij het werkw. hoge

BOOGAARD zie boom<raard
BOOM , m. , meerv. booment De grootste en stevigste soort
plant
lant in het plantenrijk of eene plant die uit eenen
ènke en wortel met eenen stam, of hoofdticnk , zich in
vele takken als zoo vele' armen , uitbreidt : appelboom,
vruchtboom boomen planten enz. De boom des levena een , met opzigt tot den naam , bekend gewas , in
het voormalige aardsche paradijs. In de hoven ,wordt zekere uitiandséhe boom ook met dezen naam bestempeld.
De boom der kenitisae. BYBELVERT. Zamensteli. zijn:
boomaardé , koomachtig , boomagaat, boomaloe , boombast , boomblad, hoomhloem , boomboor, boomhrand ,
boomdraak booment, hoolnenter i hoomenterq, hoomgans , boomgewas , boomgodin , boomhakker, oomhakking, boomhof, hoomkever , boomknoest , boomknop , bdom.knuist ; boomkooper , boomkrekel, boom-.
kruiper , bovmkweeker•, boomkweekerij , bóomladder ,
höomloof, boomluis , boommarkt , boommoa , boom
inusch boomnim, f boomr^oot , boomooft , boompalm ,
hoompikker , boomplanter boompoter , boomt jk,
boomsap boomsehaduw , boomscliender , boomschender•j , hoomschimmel , z oomslak , boomslartg , boom.
gluiper, hoomsnoerjer, boomstronk, l oomtak, boom- ,
paren , boomvrucht , boomwagen , hoomwas , boom-«'ol , boornworm , boomwortel , hoomzetter , boomzj•;de , boomzwam , enz.

Van dit boom zijn verscheidene spreekwijzen en leen-'
preuken afkomstig , zoo bij deftige schrijvers , als in Iiet
,geween leven, b. v.: hooge boomen worden het eerdt# van den bliksem getroffen , groote , aanzienlijke per-'
Sonen staan het eerste voor haat en laster bloot. Anders
t en 'angen veel wind ; of, gelijk CATS zegt -:

hoe gr oo e óom , hoe swaerder val. Zo& als de
boom

B006
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t o om 'alt blq t hij liggen ï zoo als de menscb sterft

,

is zi'n lot bepaald. JIj teert vrzn den lioogen boom
af, hij verteert zijn góed , zonder te. letten . op het ver ninderen zijner bezitting. De kat uit den boom kijken,
wachten tot de zaak zich zelve . ontwikkelt. Het is eelt
karel als een boom , een lang , sterk mans Eer de boom
groot i$ ; ls de planter dood-, anders : boompje groot
planters 'e dood , men slooft zich dikwijls voor 'andere,
af ; zon er zelf genot van zijnen arbeid te hebben. De
boom valt niet met den eersten slag_, men moet om
iets te bekomen ; geene moeite
ontzien. Wanneer een
•
boom ter aarde zijgt , maakt ieder , dát Iiq takker.
krijgt elk bedient zich van de gelegenheid. Oude boomcri willen niet verplant zin , wanneer oude Lieden

van woning . veranderen , gaan zij , veelal , sterven.
In het gemeene leven wordt boom , bijna , voor alles
genomen ,t wat uit eenen geheelen boom , of deszelfs stam,
vervaardigd- *ordt , of ook wel de gedaante van eereen
boom , of boomstam , heeft : men recht er boomen op ,
met takelen en touwen men zet de masten in 4 het
schip.' VOND. Een . schippershoorn , een lange stok , of
kloet, om binnenlandsche vaartuigen voort te stuwen : hij
-

steekt met een' , zwaren boom de schuit. van 't land.
VOND .

• Men noemt dit werktuig boom , bij KIL. ook
schipboom , omdat het van eenen geheelen Trraarreboom
gemaakt wordt. Van hier boommaker_. Een draaibooni.^
slagboom , of sluitboom , strekkende tot een middel van
afsluiting van eene haven , een water , of eenen landweg
de boom is toe. , gesloten ; doe den boom open. Vaz
Lier boomgeld , boomklok , boommeester , boomglui_
Ier , .boomwachter , enz: Een hout ,, =:of ijzer , dienende
tot verzekering van deuren , of vensters de boomen op
de . deur en vensters doen. Geen grendel kon . mij
keererg , .noch boom , noch Slotwerk ataal. noch ijzer ,
1ióut noch steen. VOND. -Een werktuig-, . estaaa e11^ reit
een hout „ waaraan een vat. bier , of eene mand .nanet wijn i
door nnddel van eenen ketting gehangen , en dat dus door
twee man op de schouders gedragen wordt ,$ bij de brouwers en wijnwerkers in gebruik , ook bierboom , draagboom , wijnboom genoemd. ~m De boom van eenen wagen , anders diase-lboom : met éenèn korten, of lan-

gen , boom egden• Alle houd * -- en - draalbooimen , om
,

iets
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B0c.

in

te schroeven enz. , als persboom

b oo m enz.

schro f

BOOMBAST , m. meerv. boombasten , wanneer van verschillende soorten gesproken wordt. Eigent. , de bast , of
buitenschors der boomen Oneigeul., eene tuit dien bast
vervaardigde stof; die in Angola , op de kust van Afrika
verwerkt wordt , en met zijden stoffen gelijk staat.
BOOMEN , be w , ik boomde , heb geboomd. Van boom,
in de beteekenis van scheepsboom. Een vaartuig met eenen
boom voortstuwen , ook kloeten- genoemd: hij boomdè
met een Olot langs d'oevers. VOND. In de weverijen
zegt men boomen , voor : den ketting op den boom
(weefboom) brengen. Van hier boomer, boomster , enz.
BOOMGAARD , m. , meerv. boomgaarden. Een hof, tuin g
of beslotene plaats , waarin ooft- of vruchtboomen gekweekt worden. Bij verkorting , wordt , voor boomgaard,
ook boogaard , gebezigd. Van hier boomgaardenaer,,
boomgaardooft, enz.
Dit woord is reeds zeer oud. Bij NOTX. is het baumá
garten , bij WILLER. bomgarto.
BOOMGELD, o. , meerv. bo omgelden: ` Van boom voor
.havenboom. Havengeld , zijnde de tol ; die men geeft
voor het openen van eenen boom , of deafsluiting • eener
haven. Ook van eenen boom aan- den weg , hetzelfde als
hekgeld : boomgeld betalen.
$OUMGRENDEL , m. , meerv. boomgrendels. De boom,

of dissel , aan den ploeg , dien men anders ploegboom
noemt.
.BOOMHEVEL , m. , meerv, boomhevels. Een houten werk..
tuig , waarmede men zware boomen , met geringe moeite„
van den grond heft , om die te vervoeren.
J3OOMIG , bijv. n. en bijw. , boomiger , boomïgst. Iets,
dat tot den, boom behoort , of van boomen is een boo .
mig gewas, --- Door het eten van onrijpe vruchten,
stomp ., stroef geworden 3 van de tanden boomige tan:

den. Van hier boomigheid.

BOOMKLOK , v. meerv. boom.klokken. De klok welke
het sluiten der stads havenboomen aankondigt.
BOOMOLIE, v. De olie uit rijpe olijven, in tegenoverstelling van, andere soorten van olie, als raapolie enz.; waarom menze * ook olj olie noemt.
,

.

,

1

OO C I i (bij KIL. ook boomkaaw) o* , meerv boo z-

•che-

{

k

ê ►er

Eer schip ; of yáartaig, da vit :eerset.'enÏeI ii
boom , of tronk , gehouwen is.
330OMSCHOOL v: , *"méerv boom'ch6k/t. Bij de h on
kweekera gebruikeIgk , dm de plaid aart te düiden waar
de jongé bodniext bijei geplant stáán.
BDOMSWIJZE , Bgv^r. q beteekenende op dè wijs van blo=
men., gelijk biloren : #iet merg dek' hergenet- -is bóon*-^
Wij?e getakt en , uitgé preidd
04N, v. , meere. bootei Zeker schelgewus t groote beo=
nen ., boerenboónen J bóor en planten doppen enz:
Zamengtell. zijti : boonakker , boonhálm óo6nkruid
Boon-meèt , bo jnseltel boonktartk , . hooistok , boon-^
,stoppelen , boon$troo boonveld1 van dit : boo, zijn,
"ók ee ige spreekwen sntleend., b. ,vi : - dat is zoo veel
ttls 'eene- boon zu eersera brouwkeiel , dat kan niet -teel
hielpen.-. llórgei- -maakt rttctuwe boonei roet ; maakt
geringe spijs smakelijk. Niet Bene bó►on c clhten vos.
heen in gebruik , voor klein achten , of . verachtèn.: d:
góed)en des gemoed, en aèlit men niet een boor
DE DECK. In de booryen 4n zich vergissen verward
denké ,, rif handelen. Deze spreekwis is ontleérid v,crt
-

,

,

-

,

de uitwerking; welke de aangename , sohooii eciligzin.9
edwe r ende - reLLk vaii bloeijehdè gtoote of , roomsche boongin heeft , op • de hersenen vin iemand.,, die zich
op, een groot veld derrelve te lang ophoudt , of., te
ligt, ', anlieer hij geaa1
gevaarloopt,, am duizdig Kirt vêrwárcl teY

worden:
BOOR v: , méervá boi eno Zekcr _wei
,. sv armede mest
boort : grodie boor ave`a tr. Vair hier hooi gzei '.-enz
,

BOORD mè, mleerv. 'boog- den. Fezi oud voord, hetwelk
den. tand , of uitersten kant vare -eei ig ding , aardnidt
Eigenlijk , de bovenere rand van eèn ,,stat,, drinkglas, ent

eer gas tot aan den boord vol. druivensap gesc/i ,ji
kenti DE DECK. De oever ; binnen ;.der ge en cjateri
hoort de*s Tibers. VOND: Zoom : de boord. aars ,eéri
kleed. Voor den rand van een schip is iet , in, het ' e
brok , onzijdig ó té doen. leggen over 't boort•...HooIPT.
En mteestal woedt het in dezen zin zonder, lidword
gebrl kt ooe!- - boo»°d u'errpen , in de zee werpen het,:

welk HOOFT bij overdragt bezigt , voor verv arloo"en , te
unie doen : eer' -"esa -- eed oven boon., wei pende. Ovei°
,

,

c •d ijzen , uit -het- schip in het , vatet r k.en ,ove
dragt

B O 0.
dAt.-bitite t bediening' rakken , zijn rn c tiet , b t
terliezen ook verloren raken : daar raakt veel over
,00rd ;

anders zegt men ook over stuur. Over boord

in zee laten zakken.- Aan hooger boord x n ,
aan dien kant van het schip zijn 9 welke het hoogste bo-

setters

y

ven het water uitsteekt ,' en waar men het minste nat kan
moorden ; overdragt, ., het voordeelig hebben , gelukkig
,para boord klampen 9 tegen het boord van een ander
schip ..leggen ; overdragt. , iemand aanvallen, Fig. ,
voor het schip self : aan boord komen ; overdragt. :
iemand aan boord komen aanvallen., Aan boord tien
(tijden), aanzoek doen : en men tqd de meit aan boord.
WES'ERB. Binnen boord aiin. Aan boord gaan
van boofd gaan , aan boord brengen. dan boord
liggen , met zijn schip zou ligt bij het andeie liggen 0 dat
nuén van het eene op het andere kan springen, dag
boord van den Admiraal.
BOORDEN o b. wr , ik boordde, heb geboord. Met boord-set beleggen ï een kleed boórden. Van hier boorder,,
boordlint 1 boordsel, boordstera

BOORDEVOL, bijv. n. en bijw. , tot aan den boord, of
rand , vol : een boQrrdevol glas win ; den beker boordevol schenken. H000vL. gebruikt te boorde eol. .Borendevol is eene verkeerde verlenging.
BFOORTS , zie bord.
BOOS , b jv: n. en bijw. , boozer meeat , zeer boos.
Kwaad , slecht , het tegengestelde van goed : bonze tijden
de wereld wordt dagelijks boozer. Tot toorn geneigd:
een boos wq, , een booze hond. Werkelijk toornig:
boos worden , op iemand boos zin , iemand boog
maken. Ook van zaken ,t voor slecht , gevaarlijk : een
iiooze weg. Doen hij nu eens in een diepe en boose
krlyl viel. VOND. Van ' hier boosaardig, boosaardig heid w, boosaardigljk , boosdader, van het •oude da-i
.den) thans boosdoener, booadadig boosheid y boosljk l
'booswillig (bij KIL.) , kwaadwillig.

Boos schijnt een zeer oud woord te zijn , hetwelk niet
.s leep - met het hebr. V j21 maar ook met het oude lat.
petts, overeenkomt. Bq K.IL. en PLANT. komt nog een
►an boos afgeleid woord voor, beteekenende de vallende
"zièkte e ' baoswuee. hoogd. Bosr.veh, das bvse W .e ..
DOOSWICHT, m. , mreerv.. bo awi4tea. Iemand, die P.
-

JOL
bi de sterkste btcekeni s vin Jit t woord , boos is;
mensch i tfl, zich aan allerlei rnisdrjvu schuldig naat:
een oPergegepen boocvib1st. Zöo '1 g&al dit dei
bOOsWjc/zt tôe:ta. VOND. De hardheid . (lezer, tui*drukking ligt ook in het woord wicht hetwelk in eenen
1~

paalden ; i q eel2en lagen , slechten knaap beteekeut. Zie

WiciLt.
IOoT , w meea'v. booteni Zeker klein vaartLiig w;arvan

Dien ;jçh ,bij de groote schepen bedient om aukers uit te
brengen , aan land te varen j, water te halen enZ Eerst
ia de, oç , heçtr an riemen spreekw. hetzdfde be.
teekencnd& als : die eerst komt , die eei't maalt. Van hier
Ook böolsgezel boots/taaL , böoiinan , bOO18fliâfl8!
7liaat ç boÔl8touW , boöt8vo1k Doch in de2e woorden,
wordt boot voor een sclip genomen.
BOOT , y. rneerv. booien. Haissieraad , bcrstuwee1 t ee,ze
gouden, dianianten Iioot.

BQO'FS
I?iN b w. , ik boot$te heb geboot3t Vormen,
n beeld
afbeejdea : een

gebooisi aa maagdewas. VON»é

OLd, werd het gtbezigd voor nabocutaeri : en wat dit
dier (de aap) bespied , ÇICIt hoot8t het al ter8to1'd.
T. P. Pi:ns. Odk voor veinzea : geboot8te bIq:dSchap., 1 kOFTÔ Van hier booteniaker , iemand , die
door gebaren iets uitdrukt , een' ander nabootst. tic
.

:

-

1oete ren .

BORD , o. , meerv. l)Örcien. Een tinnen aarden bord.
Dambord , verkeerbord : te l)orcie kO,ne , aan het spetJbord komen, overdragt. , voor den dag komen. Voor
bord zegt men ook berd; oo ook te berde komen
even ah te berde breigen. Bord ïA out. ook in de
hceckems van plank gebruikelijk geweest. Van hier nog
de borden PM ,een boek .per3borden enz.
R, („b** Kit. bor o. Eene soort van ziekte anders,
de boörts , vrouwel. Hij heeft /zet . bord , bj Otroitri
boord. TEN KATE brengt dit /ord, even ala het vr
gaande ,i, tot boi' , van het oude baren , beren ,.als eene
geweldige opgestiag en opzetting in de heivandenzijnd
EEL , 0. , meerw. bordeelen. Een hu is t wirin
tORI)
a
outuchtige vrouwen 4 tot gerief van anderen,. gehouden
éen z'n 't bordeel Izare kui8heit af te lggez. VOND.
Du en sulv dijn dochter in '1 bordeel niet •e(Ier.
BYB. iiy7. Zamenateli. zijn: brdeelbr..k, hoerenjgçr,
Y2
1

,

` l• ee oer, bQ •ciee lic n er , bnt•deeMoudsie r , bor-&

?spreu • , i)Ij Vorm.: indien men bordeelspreukexz
itbant ; bordeeltaal , enzó
Bordeel, hoogd . Bordéll , naar liet fr. bordel, m id.•
tal. bordello ,
deleeutwsch - lat. bordellutn , bord, i tal.
en in het eng.,. maar met eene verplaatsing der r , brothel.
BORDIG , bijv. n, en bijw. , bordiger , bordigst. Hard
stijf: dat linnen • 18 zeer bord ig. Van hier bordighei d,
Het is van 'bord , voor eene plank , afkomstig, en beteekent derhalve , zoo hard , of stijf , als eene plank.
BORDUREN , (bij Kil,. ook boorduren) b. w. , ik borduurde, heb geborduurd.. Met goud , of zijde van al.
lérlei kleuren , stikken : een kleed borduren* Van hier
iordu crder^ , borduurraam , borduureel , borduurster,
borduurwerk , borduurwerker, borduurwerkster.
BOREN , b. wi , ik boorde , -heb geboord. . Van boor.
=

.

Door drukken en draaijen , een gat maken : een gat in
nt plank boren. Fig. schieten , doch alleenlijk in de
spreekwijs : een •schip in den grond boren , waarvan
zich in den grond boren , zich bederven , arm maken
ontleend is : hij heeft zich , met dien handel , geheel
gin -den grond geboord. Voor dringen : hij boorde , met
rijn leger , door den vJc!nd heen. In den gemeenen
spreektrant : iemand iets door den neus boren , listiglijk onttrekken.
..8áren is een oud woord , hetwelk niet alleen met het'
lat. jorare, maar ook met het gr. 7repav , doorsteken , het
arab. bene a , foxen , en het lzebr. bizar , graven , over;

,

eenkomt.
BORG , m. , meerv. borgen. ten derde persoon , die zich
voor -'eenen tweeden , als schuldenaar verklaart , in geval
deze aan - zgne verbindtenis - niet mogt voldoen. Voor
,iemand borg blwve t. wie i mij daarvoor borg?
Lenen borg stellen: Bij koopt alles te borg, op
*óéd vertr ouwen . Men gebruikt dit woord ook ten aan-

;nA van het vrouwelijke geslacht Zijne zuster is voor
h•ent borg gebleven. Van hier bor stelling ; borgtogt
' en verdrag, waardoor iemand barg wordt: onder borgd`
zôg t ontslagen worden; bo rgtogteli k.
TEN 1 .ATE leidt dit woord van ons bérgen , borg,
gd,en :, ; en een borg is dan eigenlijk, iemand

doei`` weien mei zich, - in opzit tot eens anders verpltgtln

Zoo

u.

ît

gdo deze daaraan roet moge voldoen , ge6o rg en , of bewaard acht.
BORGEN , b, w. , ik borgde , heb gekor•b d. Vang borg.
Op goed vertrouwen • geven : - al wat hq bij i n „ koopt ,
borg ik hem een - geheel jaar. Op goed. , vçr4roett
ontvangen :i •aar._. zao - wem te .borgen , steekt f he i. w cl
in schulden. ; ,De straf , ujtstellen Gold si,raft cie. ave: -.
heyt , al bor• ht hq.. lange. IloUWAERT. Van letbarger, boi►ping, borgster.
BORGTOGT , zie borg.

B ON ,,. v. , meerv. 6ornen. Hetzelfde als , sch o n ouder
edan , bron , d. i. fontein , wel , .00g overig ia de :.
boen ester : • ' Onuitgepuçe. barn
stel :.= bornput

van .onsen l; oer en aart.U. DE CER• Ou1t. , _.werd het
.

ok ins den yin :van watr gebig4 : . í ; da he dorst ,
$

g% `hem 6o i' te drjhen, a.

. ` Vai dit ; 6, a tt 4 heeft KIL.. tornen , voor drenken. : Qok
t da,vvUigevormde ..basterdstaartige borneren in ge-.

; e k ,, in dçjkenis : ax fontein water met wijn cii- suiker vetmengon , .waaldo r hei g r d g .opbo rrelt.Ë
E ., .. , moe v.: borrels. Blesje of . bolletje , op
:

het water ...bet.çlfe als waerbe1.. á erdra t.., een , glas
sterken drank dat fj'lsch- inge d l
rdt ,, en waarop
zichi daardoor , borreltjes ,-of ron4o hç4letjçs , . !
+d en
een bo •el jenever , enz. En y verdere ; overc agt een
#leschje net sterken draak gevuld lij. draf . bomrel .bij zich. ;• Van hier borr e fiescli.,
BORRELEN , 0 t w.. ik borrelde :,« heb geborreld. V an
,

l re . , . : b liet es ppwerpeii , in, het water, en
andere vloeistof , 'het welk eigenaardig.. gebruikt . rond van.
r øeia
e , . flest welke zen : - vul a
ok
i .cheu
c' v

^n

^

t

e

je► .::men Hess werpt,

en f waardoor ; ep ► hetzçhe r4e, h + tl } Yer ch ne . , Van.

dier dorrelin . , te o orr l r - , Overdlra t. , jQIT8l,
n
wij.. eens„ kor
l
. L sterken drak ` .gebruiken :
In . den' gomeenen spreektrant worcjt he ook a s § hecl ij en .
ge zig d : . -wad..: « Zien I- 6orrelen ? Dit . rd is , in
het vlaamsch , in gebruik , voor getij waken schreeuwen.
BORST :zie . berst.
BORST v, me rv, 6orste, . Het voorste, gemccnhijk verhevenste , .gcdeetq des mensch^lijken en dierlijken l gchaams.
.

,

n b e e .ee e hoog botst. .Zic4 op de 6: •st

~«atln, -- ~ijnen prien~ aan z.ijne b?r~t dr~kl:en, O'ver~
dr, met de bor8t op lets oallen ~ lets met ijver ondel
ii&men; B.ene /~~ol(e borst eetten , zich vel'l~ooyaal'digeD;
Rei ,tu.z,t nZLJ tegen de Iroret , het staat mtjte~eb,
.bet verdriet nlij~ Sornwijlen wordt , onder deze b:nasuing, het borstingewand , en inzonderheid de long aangedttid. En van daar de spreekwijzen r h et op c/;e borst
t

-

heli!Jen, wanneer de long' met slijm bedekt is; ~wak, of
t van 6a1 at, d, i, van lung, ziifl~
In eene bepaal-

sterb

dere heteekenis , de vleezige hoogten , .aan beide zijden de..

hoist, inzonderheirl hij het vrouwelijke geslacht seen l:ir~d
de ~or$f ge()en. tiet aan de bor~t leggel1:- Fig., dat
sedeelle van een ideed, waardoor de horst bedekt wordt e
hUe eta]: !let papier in, z/j"tJ horse. Ook wordt dit
lJorat gehesigd , QIU daarmede eenen persoon' aan te dui-,
den t maar in bet m8~nelijkeges'acht: dis -eenen lustigen
jbr~t' rU'lign"-"e,!ldoor, te 'l"e!pen .. HooFT-, H!l~ coa«
!lo~8t ~an iJi;ftien. j'a".n. ZamenstelJ.. zijn: lJorllt~
·h,.f.tJm~,t""6dJ·..'t!Jeelt!: I ootstoeen" !Jor8tee~ie, boratltar-:
nair., D(),r~lja4>-eel. boratl/ie!, bQrstkwaal, borstlap,
,jql~8trni(l(lel,oorstpill'fl , 6or$tplaat, bor8tpoeder It
Forstriem , Qorstrolc, oorst,uiker, u«J,rallJ.tltl'. bor8~"
plies. oarstwapen,' lJorstwerine.-; la.!fibor/!t, ,Jenz~
llORS"rEL, V~', meerv, boratel«_ l}tf'stijVe,"ihi'de, boogt~
staande haren t welke de varkens , iIiZQ~derJle\d·,· ~p deu
l-lig' hebben. Overdragt~',een .' van' 'deze 'ht;lrslels' ve~vaal'.
9igd werktuig I om ~et .,vujl ,0(ltof, ~n ~8nd~~·~ dinge~
af te doen , anders oo,k scbuiju. f"Vittl'ibi~rb(iJr8,t~la61l;'t(lf' 1
bor3teldraacl ,601'11I11Imaie:,.., loratelmalcer8win1;.el,
'ilorstelwinJjel en,a.'
BORSTELEN t b.w,,' ii uorstelde; 'he!J~eNor8ler1d;Doo..
, middel varreene horstel, het stof vAn :~~tel"e 'dillgen" 'af~
doen : den . rob' QOi 8t ele n . Doell hie.rvoor hezigt m8~
400rsaans liever ~fbor8telen, uitvor&telen. 'Fig. zegc,
\_~Il in de dagelqksche verkeering: iemand-uitbosste»
ook, en meest , iemand den rob uitoo7stelen '~9r:::~ hem helder doorstrijken, . Van' hierQoF8teleF" Do:r~
, lfttJlifl,~. barstelster.
.
iORSTWERING, v, I meerv, Doratweringen. Van borlt"
trr',:,pel~i",g, van weren, Een muur , of wal, wclketQt
,a~4e b&l-'\ .reikt , en de hurst besehut e 1P9'lJtb"dsn
fl;.ft;"r4e 6&t"8-tf#ering. Bij KIL. ishe$ ook b9r~t",eBr ;

y,.,-..

f

9

j/fj",

,

zO()

g

+5

BOS. BOT.
zo o ook bij HOOFT ort4laot Pan- de Ts t at.

oS , :n. , ixeerv. .bossen. Bondel : een hos. drui'ea , oe^c
hos sleutels , eeï bos haar enz. Zie ook bus.
BOSCH , o. , . meerv. bo schen. Woud : een bosch trams
hoog e boonen> Van dit boseh is het bastcrdstaartige
bosehagie ., . apdcrs ook doschaadje. ZamensteU. agn
bossehachtig , 4o#chbegaardep, boschbeouoner, . bowohduif boachgod,, boschgodin, boachhakker, boschhen ,
osclhioof,, boschmeester , bosclznam, f , óo c regt, oachelang, ,hoschveller, hoschwachter, enz.
BOSSEN bb W+ , ik boste , he,b gekost. rot bogen bi*
den. Doch hiervoor is op6osaen meest au gebruik.
BOT ._ *, meerv. kot ten. Zekere platviseht : hot vang#)* t
n , io zijn oogmerk.. niet. slagen. De bot-. er l
f i uurJ..
Ook
worden
de
zip baars .
bsder^ren
,^
;
,^n
r , # du zaai
knop pen , of uitspruitsels van boor en botten op - éw :
t Q(qf geen botten krggt. WAKE. Voor een been , :B
het on "d.: jlaat - den hond dat hot kluivers. Voor dir
scheut, of ruimte, van een touw , wordt het ook onze
heeft geen kot genoeg is te strak;
gebruikt s iet touw
biet touw bot geven , wieren; oyer,•c ragt, iemandho
vieren , toegeven , meer vrijheid geven. Deze spreekwigzea
schijnen afkomstig; te ..gin van bot , in di beek.nii van

scheut , of uitspruitsel van Benen .boom.
Het yerklei.nw. van bot is b6 je , . In V*ces aud noemt
men vier . duiten eert boi je , en van daar , ;zuogelqk,
ireeks
de sp
wj : botje I 'botje , of ieder be Zijne
leggen.
..
^ , bijv. n . en bijw. , kouer , kist. -Do m , lomps hpr
,BI
u1onip , stomp : een bot mee fj . `het
is een bot inensch
mee bat maken. Op eene lompe wijze : gq hebt
hem al te bast gezegd. Geheel en al , sehielgk , omver
wacht kot bleven staan , Iot stlxt ggen i betuit , . ot, Pg , n den gemeenen spreektrant ook op een ; bett
^

T

:

dies haarde op een bot y het . gerucht :+pandit nn i-►

era ijsti e heroerertis. HOOFT. van liter at, . ` Oo k
b otaai•d , botterd , botmail , botoor,,. botterik, me, in

den gemeenen spreektrant , voor eeu dat,, dom 9 + ul
za am men spb,

BOTER, v. Eigenlijk, de van melk afescbetdene vaste zelf"
standi gg beid , welke smeerbaar en sigc htbaar is. Ver&cho
o er a d o er kradefl, Hi« vau zijn versuhesciena
,

T4

':

,

waarm.

- 0T

pre kv'ij en o nticeiul , schoon gonoeg aapa alle tot (1om?,
érneen amen spreektrant behooeiicle , b. v. /iet s
ier a^
^ de ^,^^c^1,^. ç'esxneercl , vergeefsche arbeid ; h
aan
raagt er niet naar , wat de 120fer kost , hij gaat ver
'Jcwistend te Werk ; veelvla'geit, luttel bo ters , veel opschik en "i\eiiai - geld ; het is lotersje tot den ,ho m
(boden) toe , voor overdrevene or onveLwachte vriende.rijkheid te lid is ja de boter gevallen , zeer gelukkig g e...
V- ii hier 6c,terachtig , hoterachtigheid. Zamenstell, .zin boterbeestje , haterbloem , poter oer,
. otërhoer•xn , boterbrood, boterdoos botergebak , ba"
terham , boterhuis-, boterkern , boter. koek , boterkooper, hoterkoo.ster , hoterkra,nerr , hoterrnarkt , hc ^
ièrnteli (katnntelk) hote.rpot , boterschotel , bo,.ter:.spaan ,
Iotertáncl,- hoterton , ,boterrat, botereer paper.,, .&o-`
e'reerkoo,pster, 6oteremlieg, enz
'fE N•KATE
AT brengt het tot . het=, oude boten , d. i. slaan,
wi nde dé boter, -door gedurig Mutsen en het op- en
-fleee ►!IRanY van de kern, gemaakt.
`E E T, t en b.
ik boterde , hei ge oter
On.zijti. , boter maken : morgen :zul/en rei- koteren. Tot
b oter orde ti : de melk vil niet 6oteren. Vaii hier de
flg.- . spreekwijs. , _in de gemeenzame verkeeri ng : liet. } vil
niet boteren , de zaak wil 'liet schikken. B.edr v. ,, • ier
oler besmerexi 6roQc1 'Noteren. Qck et gesmoltene
i o e begieten.
BOTS, h vt4 eL, ie boMen.
Bo TS N , b. w. , ik botste , heb gebotst. Stooterg. Van
s 6c t'se eeg `. stoot.. . Zijl koo 2 tege a den muu i.
bcrisèn. Vaii`. hier. k teirq,r , stuiting„, .verhinderiuug.
B l'T"T.EL , v, , r ieerv. bottels. Ee e flesch , fr. 1 Qutezlle.
W;arschijn, k van het veroí er*de Notie , (bij KIL. ook
ai) betee.kenende een vat ,, waarin iets bewaard wordt.
Zes ho.ttels wija cnz. Ook de roode vrucht van Ze-4
•*eren rozenboom zamenst. - rozeniottel.
N
`
en o. w.
Zottelcle,, tteh gebotte .
:

-

,

F

..

o bottels, d. i. op flesselien , of kruiken , Aapei r wijn botteieen . waarvoor ook c f6ottelen.
117x d. , schuinien : liet bier bottelt , dew jl afgetapt, of
v

ge bekeldr doorgaans, .. schuimt. Van hier 6 ottela-

i t r ott th er , afgetapt bier; bottelhuis ., een- huis,

boel
boelher vérka oPt' ;ho Lelie. /,• y attelirnvtqt,

BOT..

130T.

noU.

. or EN , d. w.° f Ot .$de

$,45

Van bot, -VoOt°.

,

knop , uitspruitsel , .. van eenen -boom. Knop krijgen , uitsI'ruiten , uith
de boa n beg i•at.á te 6auen.
o1 rIL ftIK, zie bo t , w4.
J30 UI:):., (04 1, ald , bóld hal. beo , eng. bo. ldr): _ i
n..
en bijw. , bouder, boudst.. Stout - kloekm.Qed g ,-"rnemend: a . zip'. boude bespringen 9s , enaeizier. grenzen.. . hOO T.. Thans, is hot genoegzaam alleen :anog Qyer-ig
in boud spreken.
BOUT, m. , meerv.= : boz ten. ijzerezr-. nage, : t e
met enen bout ca-arzeerz- heoliterg, • Fes.° wordt. ;á í
voor, .som = e o nen ., in de gomeenzame spreekwijs : X • n
bout .pop .kct hoofd krijgen . ; zijns , -vermeende . aa snak
.dip iets.., , :zqn . geding: verliezen..: De slagpen..van eenen .voge! , waarvan boutje , . eenR dun, schrijfpennesje. , De bol,
.l ob > van .bet ..d ebeenz., ., :ook . van den r achoc der
.waaiwui, b . overdragt , een . bout,, scliapenbout , vroor
h dat aan den hout vast zit. Ook
van ander ., dieren , # en • zoo : Wol teu aanzien van de achter als voorpooten , of derzelver Nikste gedeelte :`A .'een
bobt vaam . eï hae, t a t rbout ; pan .eeue t •
v
enz. Van hier woíden =-in aen geenen. spreekt ut ede
armen (van de :
e ) bo4tea genomU ., tem t d in
de bouten vatten ;..en; pan h , r , ►c l ;. het vle wo rel boute :, .. voor liefje. In soms ge oorden van :o . V
dragen : de eendvógeb insgelijks d n naam vaanbozstej..
bout
o uw , ra... Het bouwen : ik had hem den bouwr c^rt
eer n eu v huis opgedragen. De wijs , waarop iets gebouwd , of ingerigt is : de bouw des mensc/leis_
cka crt ..
tvtd otgt. :de bo,ere
►nK in ;dy
}IoDWt b r e
den 1ouw" zq : voor aangenauie . kte hebben.
33O UWEN . b.. w. , -ik bout ►de I&eb geboud. flI woo rd
heeft meer dan Bene. beteekenis ? Ïd e qulste. is. d é
o-^
xien , doch in dezen zin reeds verov, d ï ; de t ±
y lis
Iran land bouwen , het land beaÈhejde , wjyafl uwer,
nu boer .;. de derde die va* stichten : • eed .- I&z$
c en..
.I(asteelen in de lucht bomer en , „ t"fig. QVrçiiO$n , nt' ipen maken. En eindelijk, in de» fget een a e spreektrant, die van bezigtigen : gaas gij Wist mij eens. : in
den tuin bc^u ve:n 2 Over dragt. _ je e. 4oupen, ter :.lee.
ar n ; op iema4cl bQuu'en ziçlt. bit u te, op
v fi eenet
-

.

;

-

A

,

•nen : aandgt'and bouwen , een ongegrond rrer#fOUW
kets vestigen ; .z n geluk op eens andere verderf
U ur, en ,, zijn geluk zoeken , door n ddel van ee n s and ers ongeluk. Van hier bouwer , bouwerf , al de óm'
slag van eene.n.boer, ook boerderij bouwgereedschap-,
rouw-'heer -, boutuliuis , bouwing , bouwkunst , bouwkunde, bouwkundig, bouwland , bouwlieden , bou w _
man, bouwmeester , bouwmeid , die de boter bewerkt,
li'uwstof, bor .t yd , bouuweld , enz.
]BOUWEN , m. i meerv. bouuvens. Een vrouwenrok , of
slepende tabberd : dat de atuier met zijn vouwen gord'
den neergeslagen bouwen. Volva. Ter plaets daer
matigheid de broeck en bouwen vormt. J. D. DEcK.
.Broek en bouwen schijnt eene oude spreekwijs te zijn,
-

om beide de geslachten aan te duid-en.
?UWS TOF v. , meerv. boury'sto fien_, . Hetgeen tot beu,
,werp vereischt wordt.: de bouwstof voor een hzuzs aanf

C}verdragE. , al wat men tot het vervaardigen
n iets onnodig heeft: de bouwstof door eene verban-

f*e^e,s.

del ,g - opzamelen.
DUWVAL , m. , meerv. bouwvallen. Hetgeen van een .

gevallen , of ingestort gebouw overig is.

Dit woord komt noch bij PLANNTYN , noch i bij KIL,
voor ; de laatste echter heeft bor tvva1ï .
BOUWVALLIG, bijv n en bijwo.► ,, bo.ucvvalliger, ' bouwvalligst. Hetgeen dreigt te vallen -, of in te storten : een
•

bouwvrallzg lou s , een bouwvalli , muur , een ' bouw~
rralla ` `schip. Bouwvallig zijn, 'orden. Van hier
bou ai/ig, e'id.. {

VEN , _bijw. en , voorz. Bijw. , eigenlijk , om- boogt boven
Lijn -, wonen. .Boven zwemmen , op - de oppervlakte van
het water. Somwijlen worden hierbij voorzetsels gevoegd ,
m de beteekenis nader te bepalen : boven op de tafel.
= oe ira den zak , boven aan staan , zitten , enz. , bon fl den hemel, bonen op liggen, enz. ; van boven
vaa 1 den hemel ; van boven naar beneden , van boven
'1'46men ; daar boven , in tegenstelling van hier bene-'
dea F= Fig. , te voren , in het vorige : gelq k boven "gezegd
za., V orz.: een bord boven de deur Spijkeren,; boven
, : l oven Wir d sqa: Boven maten sterk , zeer,
sterk. .Boven iemand zyn, in hongeren
at ►^ .. *,- Iøisaid kopen het 4iaofd groegen , orootee.
,

to

BItA,
o rden. Bogen ja# , hoven dien , behalve dat enz. , z ►
;s selivon , en boven dien deugdzaa#a. Iets boven
dien geven , als enne toegift. Zoo -ook daarenboven.
.pat is , of gaat , boven. mine kracht,. ook daL gaat
xn ne kr•r^ch . , ma +eerstand te bover#t; iemand ti,,
eene zaak te boven gaan , overtreffen ; i cta te =nov+
komen,, overwinnen.

Dit boven wordt , samwgien , ook verhogen; , en als hij..
voegel. gebruikt , even als het. tegengestelde beneden : e.het.
bovenste ; . de bopenste verdieping. Ook wordt het niet
ander, woorden zamengevoegd, als : boµenbroek , bovo1u4eur , bovendon pe.J, bover,.goed , bovenhemd , 'bovenliuis , boven armer, bovenleed , bovenkou •boom-

leer , . bovenlinnen , bovenlip , bovenloon (loon . Ioven
het bedongene hij HOOFT) ; bovenlucht , boven e*a e...
'

kvk, bovennatuurkundig bov►ennatuur' k , bcwenmo j „
bovenstad , bovenstern
, boventoon , lno ri-"
ventand,
..: zaal „ : bovenzang , enz,
BRAADH ARING ,
BRAADOVEN,
BRAADPAN,
► ac e
.
B RAADSPIT,
BRAADVET,
1 RAL .DWORST ,
BRAAF , bijv. n. en hijw. , braveer , rraafst.
kloekmoedig : hij is een braaf r jgsma n; ij h., fs
zich braaf verdedigd. Eerlijk : hij is een braaf man,
Van hier braafheid.

4

KILIAAN en MEYER stellen dit woord op 'd lijst + fder.
basterdwoorden. Het wordt - doorgaans , < van -]heet spain..
-sche bravo af lid hetwelk MENAGE 4tot het lat. pr . ° .
brengt. Het is zeker , dat liet bij onze oude schrija. ers
^licL gevonden wordt, daar het, eerst onder de Iieit4
Van PUJLIPS 1I, toen ons land ' vol -Spanjaarden..*
:
ons in gebruik gekorven is. Oudt , bezigde men da or.
koen eii vroom. rI egenwoordi-g kan men stellen , da 'het
tot die woorden behoort welke . uit anderetalen + t eend ,
bid ops het burgerregt reeds verkregen hebben. `H oFT
bezigt liet als zelfsi. naamw. ter aanduiding. , . van eene
klasse -van menscben , door de Italianen bravo's genoeg:
hij werdt _ belaaght door eenen braaf. HOOFT vornit
1iiez van braafikdig, voor dajper v a bedrijf.
:

-

BRAAKt-

Van breken. ~Breking.
w,.arvan Iucisbraab , deorbraab , ook enkel brda]: geD08lJld: wij hebben, desen winter, drie.g-roote bralen in, dendiJlt gehad; diefetal , met braal; tlergeeeld» .InsgeJijks, zeker ,verktuig, waarmede vias
of
hennip, gebraakt , of gebroken, wordt, Zoo ookhef
werktuig , waarrnede de koekbakkers het deeg hewel'ken
waarvan braakijzer.· .
,
~RAAK, hij\v., in den landhouw gebruikelijk, wanneer het
land, op zekere tijden, onhebouwd hl9ft liggen: de ab»
.ber ligt braab.
'rltN K.ATE brengt. het tot breben , zijnde ditoraa1c"
.dan zoo .veel als gebroken, d. i, beploegd , doch onhe.zaaid•.. In het eng. is brake eenmet doomen hewassen
.'Veld. Ook. word t het , bij toespeling , van andere zaken
'gebruikt" bt!\;v.: dewiJ"l net verstand , die abber , U/81F.j&,:coq/o,n!filb-raa~gekgen .M"'/,, wedei.. ,6ebouwd werd,
Van bier braabjaar , waarin bet bouwland onbearheid
blijft, braabland , land, dat onhezaaid ligt,
BRi\A.KLAND, zie braab ; bijw,
BRAAM, v., meerv, bramen, , Braambezie : t,h~er groel,-t
[en schoone braman, Vatlhier hraa;mb~'ie,.. braam-«
bo sch , braamstruib, Ook wordt de streekwan vden
slijpsteen, die op een mes , of ander we~tuig'1 dat ,gesle~~~or<J~, zigtbaaJ.'.,.~iai' hraa~!I~eDoeDld :.. het. 'Tries is
MIAs :16 slepe;n.,. tJ~ ,6.rci~m;eit"Bl; oog "f!p.
,,-+,{I'UI:~:tlA~\acht'\o~s',.brd~m,.vlln ~\:gr~\>,"of, esn doeru-

DRAt\K, ".', meerv, braben,

i

struik , afkomstig , met eene VOOl"ge.,vQegd~.>6. Waarschijn-

-;~flijlt~~~l'l"hct·fr. fraitn6ti>ise:,.hij
",. d b.()ft.l~ JI,/llJrfi"mhop.s;", 'QOk·hier .toe.

ons/gemeenlijk braam«

BRAaPWE,:,v.... CUleCl'V. Urct«uwen,

Haar der oogledcn.

~"l:J}f~~J.ier w·(JT&&h-raauw..
~~\JW:EN., sie breeawen.
.~8ELEN, h•.
ik brabbelde heb ge-brabheld. In
\~o~tt{1-: ,gemeel1 en spre.ekt ran t gehruikelijk, voor verwarren:
jStl~J;.JlJr~bbeAt, alles onder malbaader, Van hier bralJ-

w."

, b~r,

vta).~geest,.

"dli-..l , . wartaal,

~~\\iEL:rAAL,. zie
,ltl\j
',J .~,h. en o,

brabbeling' ,verwarring, QrablJel..
brabbelen,

w.,

ik bried , (hraadde) hehgebra. . .r:;illodrijv. vvleescli .aan het: spit braden- On~'d. t
FQbradeu!lJl W»J:den,:· de appelen " braders reeds; -net

.

vleesct;

8 h A.

g^

bruter
Jee ÉClh heet gencteg gebradertV an hier

b,-aderq , braadharing , braadoven ,'brttttd pan braad ^schotel, brí ada it, oven, pan enz. , om te braden
braadworst, gebraden worst, enz.
braadvet, uitgebraden
.. wvet,
. , brakke,', brakst. t 7ioutac ig
BRAK. , bijv. , n. en b
brak water ; een hrctkke grond. Brak gd ed is b9
KIL. , goed , dat . door zeëwatér bedorven is.
BRAK, m. , meerv brakken. Zekere jagthdnd : n et del
snuffelenden hr2k.. VOND.
,

,

In hit nnddeleeuwseh lat 6r4cchus fr braque itató
bracco.
BAKEI .b w., -^k taakte ,, héb 'et r aakt. Hetzelfde
els t rr n : alt s f hersnip $ braken. , Ook wordt biet
gebezigd vobr het deeg neet tenen ijzeren boom l ew r..
den m de ko ekbakkerg: 'Hiertoe behoort de spreekwijs
a
veel °
vnke ' en 'braken , welk ^laatsté b**.. K:IL: zoo
De
`
t
chïld
waeh
t
door veelvuldigen arbéid pde leden breken.
Zie
dit
naeht5raken.
Zoo
ook
fgeh deckt.
1
. . VOND
h1-stikster, ent
woord Van liter 4rrct ke r, braking ,
efl
DAKEN , ó w' , - xI braaktë , heb geáran t O rergev
F
gnuri
,.
genoeg
geb
rankt
cle zceke keeft nt g niet
in den gemeenen s reektrát t : Lk raai ' er van ` ik
er eenars afkeer var: Hob P bezigt het bedr` vdoí' tstorten : daar 't spaaren zqn waater tpz t q bie a t^
Van hier braker , braking , braakster,* • brtakdretn
?

-

-

•

-

braakmiddel , bi aakpoedei• , braaksel 6,aaLanyti,

enz.

MALLEN , o. w. , ik bralde , heb 4 gebrald. Hetzelfde als
om trotach hier mee te brallen . V+
I1ralen`- pronken :
Dat hij' brctllendè aankomen zoude. Hoo e.

Dit woord schqnt eene zamentrekking te zijn wan rt elen , I rtcggelen , voortd. `via `van bragen , . , bralt h f
sehit eren , weshalve HUY ►ÉCOPFn het te nre tje %afketrt.
Ook schijnt hits even als ons pralen met het' frn :
Ier gemeenschap te hebben."
13 AM, zie bramzeil.
arts
BRAMZEIL , o. nmeerv. 6 rctmzeileri In de seb
]iet hoogste zeil op den fokkenast. Bra tze tskoeltè ,
.
wanneer het zoo weinig waait j dat de schepen dé ' bramzeilen kunnen voeren. Men gebruikt ook' enkel bron ,

waarvan _de' spreekvv Js.: bram op-bram -voëren , d4

ui^!

t a A.

,tee

..
a e sprè0h4zsn
t art oning maken of
t a;^h in zqn wapen zgn , --- het zeil ix^ top
é
P halenVad
,a m is ook bramsteng gevormd.
. ►MZEILSKOEL TE , zie bramzeil
AND , ra. meervi bralden. De toestand , waarin 1 ts
b randt , en gebrand wordt : iets in brand stegen _,..
het huis, het schip is . in bturzd gei'aakt; ^.., ile tt
spit den. f rand redden ; -- in hrand staan , ..._
Benen brand klusachen ; -- er is gisterei brand
es "eest• In eene ruimere beteekenis al wat men
randt , om zich te verwarmen : ik^ heb jaarljhsvoor
honderd gulden aait brand noodig ; --- mijn brand ,
v oorriad van brandstof, is dp. Van bi&, , in den
Semeeiien spreektrant i een brandje. j zoo veel als men
op eens faal brandt om zich te verwarmen , of iets t
koken. , Figuurlijk , voor hitte des hgchaams s hq heeft
tenen grooten brand bij zich. Eene hevige d ift ,, bijonderhjk die der liefde ., welke in alle talen eo. tijden.
een vuur, . een -brand genoemd wordt : veell gt betreubrl
reeds den brand dien sY'"gevoelde s toen enz Outs
EerI

,

-

;betkeîide brand sterk schitterend , en van dáar wed
]bet ook voor een blank , schitterend zwaard .gebezigd
Iran Waar nog i zo aclioon , zoo helder , als een Irands
Van hier brandbaar , dat branden i of gebrand wofde
an , .tiran dhri, f , waai in men met brand bedreigd wordt,

een
^ok, figuurlijk
bef, s ,aarined
greb iemand schieijk
ontbied t , ^rcznd emmer órandgi a ., hrandheicf k t / ran d&out, b andzg brandiglzeid , órcrndg3er brandklok
.brandkoren - r.an.dkr al , Brandladder br Zndleei• ,
brandmees r, i _brandmer_k , brt ndiniddel 9 br•aindnetel ,
4randoven , brandpleiater,, brandpunt , brai dechat-ier , hrandècliatting,. át'tzndschip , brander , A brand-.
#pi egel., 4rrudspuzt , brandsteen , brandstichter
^randstichtzng , brandstof, brgndstok , brandteeken
èrandverw hrandnvacht , bf•andzalf, enzi
E LADEN, o. en b. w. , ik brandde ; heb geh ancl..
O^azij*W.„ van het vuur ; doo-r middel eener vlam , licht
geson en hitte veroorzaken Eigenlijk : het vuur brandt ,
c s ;wil niet branden &temen bli nden rt et,
d.
aøt;4o i ,bi and niet li^,a't In opzïgt tot de daardoor
vøI9OralLe ,hitte en Smertelijke ge s aarwordi ng : koe d
5

,

~

.

Bft5.

3Q11

,at t brandt geueldig Figuurlijk s ra#ei4e oogera
^^Clke schijnen te braden. Its
ne logen bric ddeï
ongeduld en liefde. Ten aanzien van . Zekere gewaarwOT
ding , eenigzins overeenLomends met die , welke - 4*Qr.. , het
branden veroorzaakt wordt. zoo *egt mere ven ,zeker
kruid , dat het brandt \, waarvan brand,zetel. 1 -Eer- ran
dende dOrst., . De peper brand$ . op de ., tong.. Ook
wordt iets ,, hetwelk eens groote hitte van zich geeft, .
y
zegd te brandaar:: de grond brandde vinder mijne
ten. Bijzonderlijk , in eenen zedelijken zin voor
]hevige drift gewaarworden , met het voorzetsel i n : a +ars
liefde,. aan ' verlangen , oan ongeduld ,. van. bqeerte
att toorn enz. branden. Zoo ook eenti bra dendts
liefde , een brandende » ijver , een bra lei ver re-^
s'en enz.
Bedrjv♦ , door middel van het . ^brande' ,,. besthadigen t
de zon brandt , mi op het hoofd ; het zand brandde
mine schoenen: Ook van de, inwendige gewaarwordingen : het geheim brandde -fl' op het hart; om het
ongeduld aan te. duiden , hetwelk men gewaarwordt 4 wanmm
sneer men gaarn, een geheim zoude openbaren. Poot het

vuur laten vergaan , inzonderheid , om zich luidt ets tea m
te te verschaffen : hout en turf, steenkolen branden;
olie , waslicht branden. Dot r middel van het vuur
voortbrengen : hout tot asch ,- turf tot dalen, 8chel••

pen tot kalk branden, ook enkel, kolen, ka11 en
branden. Gebrande wateren. Door, het vuur toeberei-.
den : koffij branden ; gebrande aluin. -- Met een .gloei
jend ijzer teekenen paarden branden , het vaat, erk

branden.
Branden is f ongetwijfeld , .uit het oud-ere karen
•
net, vei piaa a^^,s^ M ider. r ^
bermen) f ontsta
(

ging eener d , welk a barhen reeds§ a ht * heJr,
branden , pntateL en voorbannen iS ADEL. bes c1opwe
.

het gr s vp , vuur , als bet stamwoord. En adat de Latijnen voor urere, aanvankelijk, bi&rere dato~.,gezegd
hebben, blijkt uit de zamensteflingen arni rare , eor—
burere.
BRANDER f m., meerv. brdnc era. Iemand, die bet
branden v rrigt. f als ko baander enz. Iemand - di+
-

` never en anders gebrand. wateren_ stookt, draagt

ook.

van brander
r^ok^
; • gë cenl"k'
. _den
^ ngam
, en.r
^ cie

piaá ,

-

,

aaf -hij zulks verrigt , wordt bra4derij genoemd, Een
-: rfzzcle1' is wijders een met bra .dstof gevuld schip,
dat aangestoken naar de vijandélyke schepen heengestuurd
wordt , om dezelve in brand te steken : eenen. brander
aan boord krggen.
BRANDEWIJN; mil , meerv. b)•ëtndewijnen. Zekere sterké
drank : fran'-geke 1rárdew jn. Zamenstellingen : brande_
0 brander -- àtoker , b •andeuw ndrinker , brandew nflesch , brandeuwijnglt s , bi•andew/npacht , bra ~
de vinvat , br•andewijnxuiper , enz
$RANDI( zie brand.
BRANDING V . , meety. brandingen In d zeevaart.
Het schuimen én bruisen dër zèe tegen het strand , of
verborgene klippen : in de branding vallen.
-en heeft- verscheidene afleidingen - van dit woord opge
évett ; die Waarsch jnljkste is van branden , - dewijl het
cl ítimende ' zeewater ` Iï Èulke plaatsen , des nachts,
sc jr*t te branden
BRANDMERK , o. , meerv br^andmèi-ken: Een door braaidena veroorzaakt merk , pof teeken ; inzonderheid , een
merk , of wapen , hetwelk , met een gloeijend ijzer , óp
het ligchaam van misdadigen , ter stráf , gebrand wordt.
Figuurlijk , -schande ; schandvlek : zijn gédretg is ëtri
brandmerk voos• zy z gan^ché geèlacht
BI.ANDMERK i , b, w. , ik bi and ser te , heb gebrdndBmeIDkt. µ Een ` brandnierk geven : her it gegeeseld ei
gebrtzndmerh . Fig& , schandvlekken :
heeft 'zicfi
hten' gnen
In
emee
oor
a dmerkt.
, v r
c^ltvds
geerg
z:elven`
spreektrant : ik zal u brandnzer en , ten loon stellen,
aan uwe slechtte "zijde kenbaar .maken.
1RANDOFFER , o. , meerv. brandoffer.. Ecn offer; hbt-w€lk ', - naar de kerkgebruiken der voormalige Joden , ge-hCel . verbrand moest worden. Van hier brandof éral.

-

,

-

.

,

] ál. Franlopher en brantop• fer koen' bij NOT IC

,

HOON ^bi) v.
en bi w, zoo
`
).ne
^^genlqk
schoon,
aît het sét ittere , gelijk een brand , d. i _ een zwaard.

. ,,. iep * X brand. Verder zeer schoon : liet is er altoos

.. ► ier. meer . brassen. Scheé swo ord. Het touw ,
wnarm ine d'è' ra en ' liet zeil omriaalt. E"n dJwiji
y

BRA. BRL
mên daardoor de zeilen , naar we1gva1len bedwiiigeit
kan , acht WIwscHooT hiervan de spreekwija afkomstig : ik heb er den bras van, d. i. ik geef er niet
om , hoe het ook ga. Van hier brassen V003 de zeilen
aanhalen.
Dit woord komt hij KIL. voor , in de beteekenis Mi
mengsel , en bij de Duitschers is het, in de gemeenzame
veikeering gebruikelijk, voor een' hoop slechte , onnnue
dingen. Van hier de spreekw. : al den bras ; daar hebt
gij al den bras, den gebeden hoop, het geheele meng.
sel. Wijders , bij overdragt. , voor eenen slemp , een ga5t
maal ; waar men alles ondér elkander gentend eet e
drinkt. Zie ôras$en
BRASEM , fl1. , meerv. braeme. Zektre visch.
ADEL. acht den naam brasem , hoogde B,'cz3,ê,g , valt
dè breedte van dezen visch ontleend , dewiji bradeurn in
het angels, ook breed beteekent.
BRASPEL\MNG , m. , meerv. bi'wpenningeiz. Van bra
brtissen en penning. Eene zekere , oul. in gebruik geweest
zijnde , munt , ter, waarde van tien duiten , Waarvoor men
konde brassen , of maaltijd houden. Nog drgeri tien
duiten , in sommige oorden van wis Vder1and „.den* naam
van braspenning. Oude braeperrningen gebruikt Out.,
in de spreekwijs : ouwe braspenningen sweeten.
BRASSEN 00 w. , ik braste , heb gebrast. Eigenlijk
mengen ; doch in deze beteekcniè is het verouderd. rFlIahs
is het gebruikelijk voor slempen; veel eten en drinkefl de.
'vij1 gulzige rnenschen alles onder elkander mengen : maer'
arme geldzak, zeg, waartoe zoo schraal gee_sebe"~
ebra8t?
3 . D. DECK. Van hier brasser, brctsserij. In
vaart wordt het voor de zeilen aanhalen gebezigd. • Zie
bras.
BREED , bijv, n, en Mw. > breecler , breecist. Het
gestelde van smal : breed laken. Dit doek is twèe d
Zen breed. liet is zoo breéd al6 hei 1azg is 'k'1s
een spreekw. , voor : het eene is Yoö, als het adet
komt op hetzelfde uit. Figuurlijk',„ - omstandig , tiitvs4:
een breed verslag van iet3 gePen; iets in hei
de.. vér/zalen. Breed opgeven, roemen
jgchn.
Groot: de breede Raad was vergaderd. Eoórspoedig:
-,
1
/zt ijaat met dea' zieke niet breed. 'Hek is zo breed
bi /lrn ni8t, als men denkt,
h bes/t bet nsel
Z
breed.
ó

-

,

,

z e
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b ree d. Die het breed , Beeft laat het breed hanger ,

die veel bezit kan veel uitgeven , in den gemeenen slpreektrant• Veel i overal : men spreekt er u' d en breed
pan; Zamenstellingen zijn : bi•eedacht ig , eenigzi ns breed,
breedbaard , ( in den gemeenen spreektrant) een pogcher,
snoever , breedboeg . een schip niet eenen breeden boeg,
breedborstig, breed van borst, breedspraak , wijdl oo pigheid ; breedsprakig , breedvoerig , wijdloopig , uit.
voerig ; breech'oetig , die breede voeten heeft enz.
BREEDTE , v. , meerv. breedten. De breedte van iet#
meten. Dit huis heeft weinig breedte. leis in de
breedte nemen. Ik heb maar twee breedten van die
stof noodig. Het moet uit de lengte, of uit de

breedte komen , in den gemeenen spreektrant , voor

het . moet op - de eene of andere wijze gevonden worden.

Vorm. en anderen hebben breede. Thans is breedte,
genoegzaam , algemeen in gebruik.
VRIEEFOK, v. , meerv. bree -"ukken , scheepswo
3REEKRAAR , bijv. n. en bijw. , breekbaarder breek."
baarst. Dat ligt breekt , of dat gebroken kan worden
glas ís breekbare waar. Van bier breekbaarheld

BREEKBEITEL , m, , ineerv. br•e,kJ.ieitels. Een beitel,
waarmede men breekt.
BREEKIJZER , o. , meerv. breek zeis. Een ijzer t waar11

mede xnen. breekt.

BB EEKSP ' E 4 rn. In- het dagelijksche leveïi gebruikelijk,

voor : iemand die het genoegen van een gezelschap , stoort.
BREEUWEN , (bij KIL. l ra ct urnen) b., w. ,- ik breeuwde 0
heb. gebreeuwd. Scheepsw. , de' reten van een schip
met werk digt maken. In den getneenen spreektrant , zegt
men iets breeuwen : ik zal dat wel breeuwen , voor:
ik zgl dat wel verhelpen , verrigten. Van hier breeuwer,,
brèeuwhamer, enz.

BRELDEL , m. , meerv. breidels. Bit, gebit , waarmede de
paarden , bestuurd en beteugeld worden r den paarden
, menen breidel in den mond leggen. Figuurl. , datgeen ,
r- door men bedwongen , of tegengehouden wordt`: eraf
- u een breidel voor 9#'ne ongebondenheid. Ontaki -^
urn .van den. breidel. HOOFT Van hier bi ei4eIlota,

oz4çteugeld.
BRZIDF EN , b: w. , ik, breidelde, h , x breiie
bit . u ddu., mond leggen. Fi&,uudi., betlwwi;
.

;

Cri
ne .

harte-

tiarstcgten breidelen. Van hkr 5teideZj,
BREIJEN , breiden'. b. w. ; ik b-eide , heli ge1rezc1.
Eigenlijk; breede4 breed maken , van breed .waarvar&
Uitbreiden verbreiden', enz. ; doch buiten zamenstdlling
is di t woord , in- dezen zin , niet meer in gebruik. lii de
gewone , schoon overdragtige , beteekenis van strikken,
Vlechten , wil het algemeene gebruik breijeri en niet brei
tien : netten kou èen enz. breijen. Van hier breijr
breister , bi'eigarerz , breigeld , brt!iILoutje , breikjade..
ren , breiklo8 , breikcker , breiloori ,.
meisje, ,
naad, bieinaalc1, brei8chool, breirouw, breiwerk
bi'eizak enz.
BREIN , o. De hersenen : La 't brein geçizseèt 1ldO*T
verstand , geleerdheid : liet wijze en ge/eerde brein
V61we Van een met verstand geschreven en geleerd werk
zegt men daar zit breia in. Zamenstellin g en zijn
b,'ein1oo& ,? zonder brein , zonder verstand , breinc'lle$
riz. Brein (vcilgelI's de ?Igenieie uitspraak) wordt ook
l•'dëniri'viri pekel gebezigd.i zet is zoo zout a1
brein. R:IL. heeft , in dezen zin , brjr.
ERELNLc5OS, zie brein.
BREKEBEEN ; ziÉ breken
(
BREKEN b. en 0. w.
ze en ben gebroken.
Bcdrijv. , aan stukkei maken : een glas breLen ,
ijs breken , ook fig. den aanvang eener moeijelijke onder..é
neçning maken. Zijn been breken , bij ongeluk , een
broken been bekomen. Den hals breken , door yallen ... enz. iemand den hals breken , in den gemeen
spree ktrant , voor : hein , op eene geweiddadige
wi ze , om
het Ieveii brengen ; overdragt. : vele voorden den haig
brehn , d. i. vernielen , en dus vruchteloos gebruik
fl&Iâb,'eende , d. i. , hoogstgevaarlijke onderneî,i4ag
flat breekt mij liet hart , fig. , dat vervult mij met 4e
levéndigste smert. Metgeweld afscheiden : het .e(ot zri
eene c1&r brehn. Fig. : de licht8lralen . worc1ei
brdken , wanneér zij door de ligcharnen , door welke zij
gaan , van hunenvorigen weg afgebrag.t Worden.; 4e bre..
Ling der sitalen, ook sti aalb, ekinç, 1ie actto).
lemanc* lLoojcl breken,
''
deszelfs hardiielkigheid ovcr
winnen: eindeliyk brak hij zy hoofd, liet bij zijne on
willigheid, ôf koppigheid, varen,. Le?zand het Iwofil
Zreken, laStig vallen, vermoeijen, mt iets: ik kan
I&ooJd
1.

•

,,

l.

3,56;

1 o d daarmede niet breken , ik kan mg daarmede niet

mij daarover niet bekommeren. D e r ot3
f
, m^
o phouden
b reekt , stuit , vermindert , cle kracht vaan liet water;
-dat breekt de hardigheid der eerw in eene 8childerij. Te niet doen , eindigen : cie vriendschap breken ,
zin woord breken , het verbond breken , opzettelijk tegen hetzelve handelen ; en hiertoe behoort ook de , in de
taal der gemeenzame verkeering gebruikelijke , spreekwijs :
met iemand breken, de verbindtenis met hem opheffen.
Los maken , los tarnen ; een kleed breken , om er iets
anders van te maken.
. Onzijdig . van harde tigchamen , wanneer derzelver deekn, plotseling en met zeker gedruisch', afgescheiden worden. Eigenlijk : het ijs breekt, het glas is gebroken.
Wig. , onvermogend worden , om zijne schulden te beta-.
lei, in het g'emeene leven gebruikelijk: een der grootste
huizen is gebroken ; dat kantoor moet t zn korten
tod,, bie, en. Zie bankerot. .Het hart breekt , zegt
men ,' bg biet` gevoel van smert , of medelijden: mijn hnr•t
brak , of het /izrt` brak mi ► , toen ik haar zag. Door

Bene , met moeit eri geweld gepaard gaande , wegruiming,

van ligchameli ke hindernissen , aan nekere plaats geraken ::
de gevangenen zijn uit de gevangenis gebroken. Dezen nacht , brak een dief in dat huis. De vijand
zocht in liet leger te breken. Zie ook doorbreken v
inbreken , uitbreken. Schoon in deze beteekenis een
maar bedrijf ligt opgesloten , zoo s orde bi era hier ec i=
ter als onzijdig gebruikt. Lichten , schijnen , met glans te
voorschijn komen (van het oude bres en)` : het licht
breekt door den netset, de con breekt dóor de woG
.ken. Zie aanbreken. Zijnen glans verliezen , duister
worden , en dus het tegengestelde der vorige béteekenis ,
doch alleenlijk van de oogen : zijne oogen breken reeds,"
ze jt men van eengin stervende. lq ligt met gebrokefl7 oogen. Van hier l reken , breekster, breking*Brekebeen is» , in het gewone leven , een sukkellaar
iemand , die zijn werk niet verstaat.
Rieken is waarschijnlijk afkomstig van het geluid , het•we1k ` sommige dingen hij het breken maken , en dus:esá
klanknabootsend woord.
BRENGEN, B.. i. onregehn ik bimijt , heb ge ? a t
,

In de cirgestrektstc, en %emoe lelnk eigenlijkste .betoeke-
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n i s , de plaats eener zaak veranderen , dezelve van de eene
plaats af- en naar de andere heenvoeren. Eigenlijk : zijn
geld in zekerheid brengen ; hij heeft een groot vei
mogen uit Amerikaa gebragt. Fig. , mei bgwoorde t
ik tonde het daarheen niet brengen, dat hy in dén
voorslag bewilligde. Hoe ver hebt gij de zaak gebragt , hoe ver zijt gij daarin gevorderd ? Bij !keft het
zeer ver gebragt, heeft een groot vermogen verworven,
is in gr" oot aanzien geraakt. Met voorzetsels : z ne warefl
aart den man brengen , verkoo .en. Iets aan den 449- 9 aan het licht brengen , ontdekken. Iets op de baan
1rengen, maken , dat daarvan gesproken , of 4aaover
gehandeld worde. Iemand iets uit het hoofd brenen „ maken , dat hij er van. afzie , het late varen. .lets
Iemand
op de.. r eken gn stellen.
in rekening
rei ng brengen
^ ^ p
4et brengen,
i
a
het
verdr
gevaar
--zich
zelven
in
in
naken , dat iemand in gévaai• kome , zich zelven verdriet
►etuórzaken. .armoede en verachting over- iemand
brengen , ook iemand tot. armoede , verachting , wan-•
hoop enz. brengen ,^ hem in armoede enz. storten.
Iemand om het lever; , -- oan zijn goed , z jne eer enz.
brengen , hem daarvan berooven. Iemand op den_ troon
brengen , maken , dat lij op den troon kome , en overdragt , iemand tot magt en aanzien verlieieri, Een lijk
onder de aarde brengen , begraven , o verdragt. , iemand
order de aarde brem; en , deszelrs dood veroorzaken.
, laten zien. Iets tot stand
men
.,fiets
n brengen
.hts te voorschij
'rangen , voltooijen.
In eene bepaaldere beteekenis , dragen , om het eenen
anderen over te leveren. Eigenlijk : breng mik eene
baars ,' breng dezen brief aan mijnen vriend. Iets
ter markt brengen , ook o verdragt. , iets voordragen.
Fig., " melden , vermelden : eene kiide tijding brenj en.
Voortbrengen : een kind ter wereld brengen. Aan , o f
bij - zich hebben : het kind heeft deze vlak - met zich
op de wereld gebrc:gt ; wij lebben , bij onze komst
in .de ' wereld , niets medegebragt. Toedienen , aan-bieden : iemand een glas wijn enz. brengen., ook erg-..
ke! : het iemand brengen. Vorderen , noodzakelijk maken :- de Omstandigheden bragten het zoo mede.
Voeren, leiden, geleiden „ van personen, Eigenlijk:
eerren dief in de gec'a.ngetzis brengen. Iemand' naar
huis ,
Z. 5
--
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huis, te hed , enz. brengen. Fig. , tot iets, bewegen
rtrjrle maanspraak bragt hem tot schrei en . Zorg
9 9 hem daartoe beng t. Iemand
t^c^i , dat gij'
eooi zczc^rxthezc , tot berouw , enze brengen. Vtot
an hier.
renba° ej' , Lrengster , brenginv .
IIIRE houdt het voor vermetelheid, om den oorsp a ong
van zulk een ond woord op te zoeken. ADELUNG eehté
laat zich daardoor niet afschrikken , err beschouwt h`et
hoogd. /ringen als zamengesteld van het voor. he en
ringen.

PRES , v. , meere. bressen. Een van het fr. breohe ontleend woord , om eeiie opening 'in den mntir eenei stad,
of in een vestingw erk , uit te drukken bres schieten.
.Die , na de Lr•es , gemaakt in Flutoos poort. VOND.
De v c nd rukte door de bres in de stad. Zich ira
de kres stellen , zich in de door den vijand genaakte
opening plaatsen , en' hem daar bevechten ; en bij overdragt ; zich voor iemand in de bres stellen , zich ter
bescherming , of verded int, van iemand spellen.
ÜK , v , nieery b'-ci en. Van 6i eken.
Ilet breken van eenig ding , zoo wel in de onzijdige
als bedrijvende beteekenis van het werkwoord, Eigenlijk
de breuk van een heen , beenbreuk. Fig. ; de` breuk
des vredes, vredebrei k. Het moet noocdrzakelïk' lot
Bene breuk gonzen , de vriendschap moet noodzakelijk`gyebroken worden. .,bene breuk , in de rekenkunst.
De door het breken veroorzaakte oening
, of besch.
'
diging : deze schotel heeft twee ^ i•euken. De breuk
in eenen dijk , dijkbreuk, .bene breuk lievben
mensehen , ' zeker gebrek aan het onderlijf. J ene breuk
^

.

é

z

ani den , ook iemand van ' eene bieuk sn*Ven , ge-

nezen.
Zamenstellingen zijn : breukbcznd , breukmeester
brezcksnzlder , enz.
3DIDSEN , b. w. ,ik , bridste , heb geheidst. van het
oude bridse , d, i.
i broek , ook liet achterste. Scheepses.,
anders laarzen , zijnde zekere straf , die aan de matrozen
geoefend wordt eenen ma tr•oo s b icisen.
BRIEF , m. , meerv. brieven. Eene schriftelijke oorkonde
ik 'heb de bi•zec►en u c L het huis ontvangen,, thans
meest gebruik 1 j in , de za rnenstellingen . aflaa'tsbrzpf,,
koop.brzef , 0117. F ene scha iltel jke `loordiagt aan èet rt.

ifi
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0 f Pezende
eenen brief •chrjven , iemand eenen
f
brie,zenden.
Benen brief ontvangen , verzegelen ,
insluiten enz. Een toegevouwen stuk papier : een br4ef
naalden , spelden. Zamenstellingen zijn : briefdrager,
briefloor^ , briefschrjver, briefst ji, brief wisseling ,
brtevenbestelder , brievenbestelster , brievenboek , brievengeld , brieventas , enz. Van dit brief is het werkw.
brie-'en gevormd , bij KIL . liter s signi i'care , door
middel van eenen brief doen weten ; waarvan overbrie=
ven , In den gemeenen spreektrant, nog in gebruik is.
Brief is van het lat4 breve , brevis , en beteekent
eigenlijk ,een kort geschrift,
DRIES HEN, o. W. , ik -brieschte , heb gebrieecht. Van
de paarden : een brieschend paard.
Dikwerf schrijft men het brieechen ook aan de leeuwen toe; doch eigenaardigst worden dezen gezegd te
brullen.
RIJ, m. , meerv. brijen , wanneer van verschillende soorten
gesproken WQrd t.. Een dik gekookte pap : brij koken.
En maeete te haren belxoef -enen brzj. BYB. 1477•
Zarnenstdie zijn : brybaard , brijlepel , brigpot , bt•il,'-schotel enz.
BRIJZELEN , b, w. , ik brjzelde , heb gebr#seld. Iet
v(>ortd, werkw. van het veroudèrde brizen „ klein ma-ken , morzelen : liet is liet volk des Heeren , dat zo
gebrgzeld en verdrukt wordt. VOLLEwH. Dat hij her
met schond sal brrjselen tot gruis. F. v. DORP. liet
zamengestelde verbr zelen is meest in gebruik. Van hier
rjzehng.
&ijzeI is hij Kir.. mica , eene kruimel., nog overig
in do. spreekwijs : gij zult er geen brgzel , (brijzeltje)
c hebben. 'Thans zegt men , doorgaans , briezel ,
6rie%eltjs.
BRIL, m: , neerv. brille. Eigenlijk , een hulpmiddel voor
bet gezigt, hetwelk uit twee , door middel van eenen beugel. vereenigde , geslepene glazen bestaat , en op den neus
gezet woedt : eenen bril gebruiken, met eenen bril
lezen , schrjven , enz. In den gemeenen spreektrant, ,
zegt men : iemand eenen bril op den neus zetten , -iemand brillen' verkoopen , hem misleiden, ileszelfs oog'
merk verijdelen. Fig. , de bril van een heimelijk gemak , de opening jij deszelfs zitting, en de geiheele, plank,
4waar:

Z
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3vMr i n, deze opening geinaakt is. Za:nenstell, . Z1 n : "

'1a8 , brillenhuis , brillenkramer, brillenmak er , brilj1 n man , enz. HooFT bezigt het als bijva. , in bril kij, erz , bril toeziet , voor zoo strak zien , als iema n d , die
door een' bril ziet : die keek bril; wel bril toe te zien.
De gewoonlgkste meening is ,, dat dit woord van beril _;
lat. berry^llus afstamt , in de ruimere beteekenis van k r i s _
tul , - of aan kristal gelijk glas.
101 LLEN , o. w. , ik brilde , heb gebrild. Eenera bril
gebruiken , door eenen bril zien : brilt gij reeds ? In
den genieenen spreektrant , wordt dit woord ook als bedrijvend gebezigd : iemand brillen , plagen , kwellen , des.
zelfs oogmerk verijdelen. Ook bij HOOFT wordt het , in
dezen zin, gevonden.
RODDELAAR ' (br oddelér) , m. , reerv. broddelaars.
-van. broddelen. Iemand , die slecht werkt , een knoeijer..
Het vrouwelijke woord is broddelaarster. Van hier
broddelar- j.
BRODDELEN , b. w. , ik broddelde , heb gebroddeld.
Het voor•tdur, w. van het reeds eenigzins verouderde
brodden , nog overig in verbrodden. K noeijen : bal hebt
uw werk weer gebrodcleld , bedorven. Van hier broddelerk.
iT,. heeft brodde , in den zin van vuil , leelijk á en
HOOFT brod , brodde , zelfstandig : de brol in den hart-.'
del brengen. Waarschijnlijk heeft ons brodden , brod
delen , eene naa.uwe betrekking op deze woorden.
BROED, o. De jongen, die , inzonderheid door eenen
vogel , of eenig ander gevederd dier , uitgebroeid en o ^gekweekt worden : een broed hoenderen. Anders broedbw
cel , broeicel.
BROEDEI , o. , nneerv. broede eren. Een ei , dat uit ebr oeid, wordt; ook een ei, dat vuil gebroeid is.
BROEDEN , zie broeien.
BROEDER , m. , nieerv. broeders. Eigenlijk , een persoon
van het mannelijke geslacht , die met eenen anderen persoon-dezelfde ouders heeft : een eigen , heele of volle
by•oecier , in tegenoverstelling van eenen halven broeder.
In - éene - ruimere beteekenis , een bloedvriend , waarom
zwagers elkander, in het gemeene leven, broeders plegen
te noemen. Zoo ook worden alle mensehen , in zoo ver
zij uit eenen stamvader voortgekomen ijn, broedor8 ge-

,

-
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poemd : gij en sult z^wen broeder , naaste , in urm dierte niet haten. BYBELY. Fig. , noenen 'zulke personen,
-

die eenerlei aard , beroep , geloof en godsdienst hebben,
in eenerlei gezelschap en verbindtenis leven , elkander
broeders. Van hier ambtsbroeder , geloofsbroeder,',
gildebr•o'eder enz. Ook de Hernhutters dragen , onder
elkander , den naam van broeders , en de vrouwelijke Le
den hunner kerk dien van zusters. In de geméenzame
verkeering wordt broeder doorgaans verkort ' tot broer.
Het ' verkle .nw. is' broedertje , doch wordt genoegzaam
altoos verkort tot broertje. Ook draagt , in de gemeenzame verkeering , een dikke koek van meel , den naam van
broeder", waarvan het verkleinw. altoos broedertje , nooit
broertje is : broedertjes bakken , broedertjeskraam ,
^ roedertjesmeid , broedertjespan , broede-rtjewrouu ,

enz. Verder : broederliczat , broederliefde , " broederlijk , br•oedeï•ljkheid , broederloos , broedermoord ,
br•oedermoor•der , broeder plagt , broedertwist , enz.
TEN KATE leidt het , .in navolging van SKINNEE , van
,

broeden af, als van dezelfde ouders gebroed , d. i. opgekweekt.
BROED ' RGEMEENTE , v. , meerv. bro edergemeenten.
Bij de Hernh«tters , eene gemeente van Lieden-, hunne
gezindheid toegedaan , die hunne kerk Bene -broederkerk
noemen.

BROEDERSCHAP, v. , meerv. broes e -sr. czppen. In de
figuurlijke beteekenis van het woord broeder , broederlijke
vereeniging : de broederschap der Remonstranten
iemand cie hand van broederschap 'geven.

BROEDERTJE , zie broeder.
BROE SCEI, zie bro-e sclz.

BROEIDEN , b. en o. - w. , ik broeide , - heb gebroeid.
,

Hetzelfde als broeden , verwarmen, oppkweekken.:. Eigen.lijk , van alle Bijere i leggende dieren , inzonderheid van
de vogelen , die de eijéren met hun lijf bedekken en verwarmen . Bedrijv.: liet hoen zit te breve*ets: Oul. ,

werd dit woord ook ten aanzien van de paarden gehezigd
paarden broeijen, thans , fokken. Van hier ! bróëz^^ rins ,
broellien , broeitid enz. Fig. , wordt broeien ook geh eiigd voor : lets in heet water zetten , om te laten uit."
trekken: linnen b,roeijen , waarvan u.itb roeie .. Wijders
goor iets kwvaadd veroorzaken : zat die czcz4 kunnen nog
ve-

,
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cd worden.'
vele onheilen gebroeid
;nzgd. , heet worden :
de lucht broeit ;het hooi heeft reeds lang gebroeid.
Van hier broeiing. Zamenstell.: broeibak , b roe i-'
kas, enz.
BROEINEST , o. meere. Iiro.einesten. Het nest , waarin
een eijeren leggend dier zit te broeijen : de zvvctluw 't
broeineet welve. VOND. Overdr. , doch meest altoos in
eenen kwaden zin : in den poel van eigenhaat, 't broei.
nest van beduren zeden, kIOOGVL.
3ROEISC H , bijv. n. en biw. , broeischee , zeer broeiseh.
Genegen om te broeijeu : eene broeische hen. Ven bier
broeischheid.
BROEISE^L , o. , meere. broeisets. Hetzelfde als broed
een broeisel van jonge kiekens.
p JOEK , v. , meerv. broeken. Een bekend kleed ; de jongen is reeds in de broek. Out, werd door broek het
mannelijke , en door bouwen het vrouwelijke geslacht aangeduid (zie bouwen) ; en van hier de spreekwijs de broek
aanhebben , meester zijn. Bij de veehoeders wordt liet
onderlijf van het hoornvee de broek genoemd , en men
zegt : die koe heeft eene schoone broek , wanneer men

wil te kennen geven , (lat de koe wel in het vleesch zit en
vet S. Van dit broek is het b. w. broeken , voor in
zijne broek steken , in den gcmeenen * spreektrant in ge-bru
ij
k. n
Zamenstell.
^• esp , broek -'
: br oekhc^nd z
t
. ^
, broe^^.

in de gemeenzame verkeering , voor
Benen jongen 2 die niet lang in de broek geweest is , broekzak , enz.
Bij de Grieken was 3 paxog een schaamtedeksel , en reedï
ten tijde van Hesyehius droegen de Galliërs !px' en Rpxxxts ,
schoon , in andere gevallen . de braceae der Galliërs niet
zoo zeer broeken , als wel - eene soort van korte o.pperkleederen waren.
BROEK., o, , zneerv. broeken. Poelachtig land , moerassige
grond , anders broekland genoemd.
Dit woord , zijnde in het hoogd. Bruch , eng. broke ,
wordt gemeenlijk van_ breken afgeleid , als eenen lagen ,
gebrokenen grond aanduidende.
BROEKEN, zie broek.
BROK, m., meerv. brokken. ' Een klein afgebroken stuk:
aen eeryen *,Poorgewórpen brok. VOND. De over..gebleve n brokken opzamelen ; waardoor dikwerf de over.•
,lint , broekman ,

blijf.
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blijfsels van het brood , en zelfs van, alle spijzen , verstaan
worden . Fi g. , voor een weinig : bei stuff . en en brokken , bij beetjes, Voor e-enen persoon , niet verachting,
in de get4eeiizame verkeerirng.: lij is eer4 zure brok,
het zs een brokje : Vin hier brol kz
Dit brok is ván he:t werkw. beek. n afkomst:,
afkomst ig ,, en wei
van cieszelfs verled. deelw. gebroken.
BROKKEL IN , `b, en o. w, , ik bro, kkelde , heb , e b io ,
keld. 'Bedrijv. , in kleine stukken breken , •brood brok..
kelen'• 'Onzijd. , met zulke. kleine stukken nitva!!en : dit
brood brokkelt. Van hier brokkelig , dat ligt brokkelt,, br okkel gheid , brokkeling.
F':^.OKKELtG , zie broX• kelen .
.

BROKKEN ? b. w. , ik brokte , heb gebrokt. In kleine
stukken , of brokken, breken : brood brokken , --- brood
in de melk brokken. In, den gemeenen spreektrant , zegt
men : iets hebben , om in de melk te brokken , d. i o

geld en goed bezitten.
$ROMMEL , o, w, , i L * brom. de , heb ebronzd. Een grof
en dof geluid maken : hoe geborstelde zwynen en bee
in het bock knorren en brommen. VOND. Ook
w ordt br ommen voor snoeven , grootspreken gebezigd:
g

laat vrij Itcxct je op zijn verheven rnarr er bromrn n.
3. DE MARK. Van hier brommer.
BRON , (door l etterverze ttiiig , van Torn , zie hoen .) v.

meerv, bronnen.i
E ene wej, of opwell i ng van water,
waarom ' het zantengestelde br..onwel , als eene overtollig.
Leid kan beschouwd worden , dewijl beide hetzelfde he.
teekenen. Ook plagt bron voor het water zelf gebezigd
;e worden , even als boen : genegen zijnen dorst met.
'ersejie br on te blusschen. VOND. Fig. 2 (Ie oorsprong,
het beginsel : de bron onzer smert. Hulpmiddel ; :z,
liét .no; andere bronnen om uit te putten. Zamen-^
steil.; zijn : , bronader , bron/eest , bron. cast , hronv oci ,
br. ongraver , bro.nli uzs . br onmeester , broaunzter , enz.
4I1 et gr•'. ip•je»Y , opwellen , heeft waarschijnlijk met ons
,

•

hro geene toevallige overeenkomst,

B ROO$T ,. (bruinst) v Heete drift naar vleeschelqke- vei.,

nieriging , togti,heid , van de dieren. int ` bronet z n ,
bij HA.Z A,. die hiervoor ook bronsten als een o w,
b eeft. V an .ier bronstig, ook bru48ts5. lastig , bro,6-

•ti held , brws4itqc, speelt jd.

•

toast,
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Brons t , bronstig , is , volgens TEN KAT E , van berbarnen, branden.
BRONSTIG , zie bronst.
ROOD , o. , meerv. bronden. Wit brood , nieuwa s ,
brood • brood bakken. Water en
oud
ken 2 oudbakken
brood , de spijs tot straf van sommige misdadigen , in je
gevangenis : op water en brood zitten. Fig. , ande re

ne

n

n

eetbare dingen , die de gedaante van een brood hebben:
suikerbrood, enz. Voedsel en onderhoud: hij wint zijn
brood zuur ; zijn brood zoeken , bedelen ; iemand aan
een stuk brood helpen. Men sluit geen brood voor
vrienden , spreekw. , voor vrienden is alles ten beste.
Zoo ook : hij eet mijn brood , vindt zijn onderhoud bij
irnj , z yn eigen brood eten , zijn eigen meester zijn,
iemand het brood uit den mond stelen , hem zekert
voordeelen onttrekken. * Zoete broodjes bakken, spreekw.;

dit, wordt gezegd , wanneer iemand zich eerst , over het
een of - ander , sterk uitlaat-, en naderhand zich gedwee en
inschikkelijk toont. Zamenstell. zijn : broodbakker , broodbakkerij , broodbord , brooddeeg , brooddief, broodeloos , broodkamer , broodkas , broodkist , broodkorf,
broodmand, broodmes , broodschr juer , met verach-

ting , die om brood , d. i. om zijn onderhoud te vinden,
schrijft , broodspinde , broodwagen , broodwater , broodwinner , broodwinning , kostwinning , broodwinster ,
broodzak ., enz. VOND. gebruikt 'dit broodzak , in eengin
figuurlijken zin , voor het ligehaam . Lunsten ,adie Jen
broodzak vullen.
Men heeft vele verschillende afleidingen van het onrd
brood opgegeven. Dan , daar brood als het edelste aller
-

spijzen mag beschouwd worden , zoo is de Qvereenkonpst
van hetzelve met het hebr. 1•12 en M112, spijs, en
bet gr. p p.We& , ik eet , 3p ;vs, opv
.-s , en apozo; , hetgeen
.
zeer
aannierkelijL
gegeten kan worden ,
BROODDRONKEN , brjv. n. en bijvin. , brooddfronkene,r,,
brooddronkenst. Door overvloed weelderig : een. bron -b

dronken mensch. .Hij is al te b.rooddrottken. Vail

Wwr„ broodd ronkenheid.
Iet . woord dronken, bij brood gevoegd , heeft de , ►`ér
is derbafr .,. ei
te k enis .,van zat En
lijk, zoo veel als zat un brood, en bid uverd . , wel4e
X33 C?O rig-; dartel.
t
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EROODSCHRIJVEfl , zie brood.
^ROOS , VS , meerv. 6r'oze,z Een hoög opgeschoeide laars
w aarmede de Ouden ten tooneele traden , tooneellaars : en
hfl1 de purpre 6roo. VONDè
BROOS , bijv. ii. en bij*. , brozer teer 6rôoa. Dat ligt
breekt : liet glas. is kroos. Fig. , vergankelijk : des men
schen le-'en is kroos. Van hier 6roosheid. Waarschiju-s
lijk behoort dit woord tot het aloude bruzza,i , angels
57 j8an , breken. Thes lichameè 6ruzzi , des lig.ilzaams
broosheid.
"OUWEN, b. w. , ik ôuwde , hek gerouuid. Eigen-.

lijk , mengen , vermengen , in het algemeen , doch thans
vooi,namelijk van het bier 6ier 6 ouwen Ook azqn
bi ouu'en Fig , veroorzaken , (iets kivaads) berokkenen
iemand eeriig onheil 6iiuwen. Van hier lrouwer
brou(4'erIJ , 6rouwhuzs , hrouwing , rouwketel, brouwsel, (QUI. ook 6rour-vte) , brouwater enz

Ook widt dit woord onzijdig genomen , in de beteekenisvan lispen in het spreken ,de letter r. niet wel uitspreken , dew91 dit gebrek van uitspraak zich , inzonder-'
heid , bij het woord rautven laat hooren zq hill ouwlt
4

sterk.

BRUG , v. , meerv. bruggen. Een van bout , of steen
gemaakte weg over een water de Koning treedt naar
Eene.brug
br over liet water leggen,
de brug. VOND.
$lactrz , Waarvoor HOOFT het werkw bruggen bezigt Fig. ,
de brugvan eene drukpers van eene vzool. Van bier
de spreekwijzen
zen: : eene 6rug voor iemand leggen Ir
op den weg helpen , dat is eene brug gelegd „ de weg
gebaand., vaor allerlei ondeugd. Zamensteil. zjn :
gegeld, bruggenlan, enz.

De affeiding van dit woord is nog onzeker. TuIaiAi
heeft den niet onaardigen inval gehad „ om het , uit hooi—
de van de hooge- en ronde gedaante eener brug , te br en..
gen tot rug , met het voorzetsel be , derhalve brug vaor'
terug welke zamentiekking in verscheidene andere woorden
plaats heeft Misschien echter is de stelling van 1'*ii LtTE
hieromtrent de v aarschqnlijkstc, daar hij brug, hoogd Jruck,
;Brucke , tot ons breken brengt, als zijnde een overgang ,o
den afgebroken weg over het Water te kunnen vervolgen.
Althans, HooPT bezigt 6reuk, Voor brug: die toevlogen
en de 6èlegerden van de 4rezk joegen. Dc
,
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Overijss~lschen' geb"l1~ken

bet \-voord brltgtre oak, ]11 de beteekenis l'an' eene' ho"-;
tet'ham, zijnde 'eenafgesneden, of afgebroken stuk brood.
BRU~, m.Een in dell genJee?cn ~pree~{t~ant gebruikelijk
woord ,voor, slag, stoot: zk gaJ hem eenen 6rlJ,i~
Hiervan zijn de ge{neel~e spi·ee~"vij7.en ontleend :"" lk geef,
of lLe6, er den brUl van. ik hekommer mu da:li~dvcr
niet , ik laat er mij niet mede in; daar !le6i g!J0 at (leli
brui J alwat er is.
lSRUID, v., meerv, brl-tiden. Eene verloofde , ondertrouw..
de : mqne zueter is 'de 6ruid. Zanrenstelh e 6ruidlei-der,. 6rltidleidstei, bruidsbed, IJruicZscltat, brttidS.i8
dagen ; de' tijd rlat men de 'brnid 'is, bj-uidagaaf,
IJruidagoed, 6ruidskleed, bi"ltidstlt&,~enz;
Menigvuldig zijn de gissingen der Taalonderzoekeren
omtrent de a#Stamming'van"dit\voord; ,en echter tis, naar
mijn inzien , deszelfs
oorsprcng tot nog toe onbe-

, kend geblevenl

,

*e

BR{JIO~'GOM i"',m.~,: ;metH-vl C7uidegomK. Een verloofde ,
of ondertrouwde persocn vail het mannelijke geslaclit. In
de gemeenzame verkeeriilg'; wordtdii t'Voord ,dodrg~ails
verkort , 6, uilfdni, vooral in de zarnenstell, /;ruigojh/J.~.-

goeil, bruigom.sk1ited ,. 6ruigoni88tllk·;~nz.,

"
,~".'
zamellgesteldvan, Qrllid,~ eii "het olide
gom ,giJme, een oppasser;' hesclterm:cr-,;'Qo'keen 'm~~;
Dit,v~oord "ds

gon1o

'ga11i.,

manspersoon ,~"hij "OT1'FRi'n,
,.~z\\:eed·' ,.
weU{e alle·hetgr. ~Dtf-tf)~'t nnptiae\j 'en YiJ,iiii, ~:itt:cdl;eni

met

du--

cere ,scliijnen' ver,warit'te:zijn.
"..:
1)RUIJEN ;b. ~~', ib 6iiJide ,fteb ge6ruid~ In den ge'mee;ncl'1'spreektrant gebi~likeJijk", voar" sla~n.: i/;6ruide
hem om ziJonfJ Doren. Gooijetl: iemand van, de' trappen 6ruijenl Kwellen i gijo moet mi] zoo niet, IJruijen/t
Raken; aangaan: wdt ,bru,it net ,miJ? Ook als ,onzij~. ,;
meihet hulpw, zi,jn: It!i is aan de brug "in het arater
'ke:/)rltid~ Gaan , .zich verwijderen e 6rui heen: 'Van bier
, ;1Jf~'9:et, bi-uyerij, brztiatet.
BR~BAAR~ bijv, n, en hij"".,

.'

,. '

,,'

IJruilcIJaatder, bruil~
flJacjrH.'Dat gebrl1ikt kan worden. Die goederen" ~ijn
Wie,,~m/tJt!:r 6ruikbadr, zijn hedorven,
E'en6ruilJIJd:l;i.r
(tJa1r8eRi~ar ; ~eschikt) mensch. Van hier btuiMaaj'hhfCf..
:Ba~;A:t'~.·",meerv. bruil:e!"s.VanlJruiken, '~li . Jt..~L
'HiIiJ:.n.¥ Een''hoeveliaar ,die op' eene "ruJ/;H'e~r, If;' t~
."*,

pach&-

E R t^9

^tSy

pac hthoeve ; woont: Ook eene paclthóeve zelve i een
boeren bruaker.
BRUIKGOED , o. , meerv4 brui,l goederenx Goed , hetwelk
met, enkel in gehrûik , niet in eigendom heeft: om- mij te
bedenken mèt een bruikgoedt. HoOFT4
BRUILOFT , v., meerv. bruiloften. Van bruid en loft
^ofte , d. i. gelof teé Eigenlijk , derhalve ; de gelofte des
huwelijks, welke van en aan de bruid gedaan wordt. 'thans
wordt het gebruikt in, den zin van huwelijksfeest: op
hunné bruiloft. VOND. Bruiloft houden. Gouden
zilveren bruiloft Zabdenstell, zijn : lbruiic ftsbed i bruiIojtadag , bruilófístlicht ,bruiloftsfeest , britilofta baast;
bruàlo ft ekleed ^, bz uilofl skoeta ffiruidsbed). brui1ofts'.
lied , bruiloftsmaal , bruiloft8volk , bruilo f tazung , enz,^
VOND . heeft hiervan het onz. werk. bruiloften vont
bruiloft houden ; gevormd.
BRUIN , bijv. n. en bijw., bruiner , bruinst. Bruinverwig
een b rein paard ; in het gerneene leven een bruin,
bruintjes Braine . oogen. Somwijlen ook als zelfstan
dig voor bruine verw : -ik heb hier een donker bruin ,
dat zeer schoon zs. Van- bier bruinach-tig , bruinach
t igliei d , ,bruingraauw , brr zhheid , bruinig , bruinig.'
heil , bc uïnoogig , , bruinrood , bruinvisch , enz.
.Bruin , in het middeleeiiwsch lat. • brunne ' is LL, watgenS
TEN KATE , IHRE .en anderen van bernen, branden,
zijnde zoo veel als brandkleurig f dewijl de bruine klein'
naar die van iets dat door het vuur , of " de zó'n Stbrand is gelijkt.
BRUINEN f b. en o. w„ , ik bruinde , heb gelnlui'ndd
Bedrijv. , bruin maken : ede zon heeft zone - huid ge"
bruindï Onzgd. , bruin worden s de kersen beginnen
te bruinen.
BRUINEREN, b . va►. , ik bruineerde ; heb gebruineerd
]Hetzelfde als bruinen » met den basterduitgang eren ; der'halve , eigenlijk , bruin maken. Overdragt. , glad maken
polijsten : atcznl bru inerera. Van hier bruineerdet brui-~
neetster. hriiineerijzer , bruineersel, •bruineerati al f
bruineertand (een boekbinders werktuig) , enz.
BRUIS, o. Schuim: liet bruis staat op zijnen Mond.
BRUISEN, :o. w., , ik bruiste, heb gebruist. Schuimen
de zee bruist. Fig., van de schepen varen`, zeilen or
Lig. de Dichters: de kiel bruist door 't schuimend egrohend
-

-

-
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groen. VÖND. Ook wordt het als een klanknabôötsend
woord gebezigd , voor een verward geluid maken ; even
als bruisend golven , en hij verdere overdragt , *oor ra
jen , tieren: hij 6ruisle en 6aardé. VOND.
Hoogd. brausen zweed. 6ru&a , gr. p:tv. In het hal.
en fr.. is bruøco , brusque 0 bruisend , opvliegend , toor
nig bij ons bru8k.
]B RU LL EN , 0. w. , ik kulde , Ach gebruld. K!ankiia...
bootseud woord , waardoor het natuurlijke geluid van groo
te dieren , inzonderheid dat der leenwen , aangeduid wordt:
de leeuw brult* Ook van menschen : hij Milde als
,

,

een leeuw.
BRUSK , bijv. n. en bijw. , 6ru$ker
h, zeer ru
Opvliegend , onbescheiden. HOOFT gebruikt dit woord
als goed nederduitscli : en te 6ruîk , om , enz. Ook i
het door anderen gebezigd : de bru&ke jeUghtó VOND.
Zoo 6/u8kelqk irzikingen. OUD. Van 6ru8ke ondank-'

baai-heit. I%IOON. Liet woord is met h ettisen verwant,
en mag dus aan onze taal , in welke het misschien door
het kanaal der Franschn terug gekomen is , met regt toege~
eigend worden. Van hier 6tu8kheicl. Zie verder bruisen.
LUFFEL , iii. meerv. 6ujfels. Zeker wild dier. Het man
nelijke geslacht wordt 6iffe/o , en het vrouwcljke buffelkoe genoemd. Fig. , een onbeschoft meusch , in deü gemeenen spreektrant : hy i een regie huffel Van hier
iuffelachtig,3 buffiélachtighéid. Ook draagt een zeker
grof en hang kleed (overrok) den naam van uffe1 , -fr.
6ufle , dewijl hetzelve , eertijds van buffeisvel gemaakt
werd.
Wiarschn1jk is iff^i van een oud woord afkomstig,
Waarvan nog een spoor in het fr. hoeuf, eng. beef ,., cii
lat. bos , 6o.'is 'voorhanden is.
]U 1 , v. , meerv. huijen. Begenviaag , onweersvlaag : de hui
komt opzetten , is al over. Fig. , overvalling van
rampen : Nolt waeicle eerze bui alleen mij over 't hoofd,
.iq
ƒ d'anclre stont er neffen&. VOND. Luim: hij heft
çene kwade , eerw goede , 6ui. Opzet , voornemen:
'
krijgt hij de huijen in het hoojl , dwi zal hy en z.
Van hier 6uiachtig
13U[DEL , m , mcciv. hizclels Een kleine zak , of eene
beurs, waann men iets bewaar t t, btjzonderlqk geld, om
liet zich te dragen: gee n geld i, de kiidei hdaen.
,

,
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i het zich daarin beviridende geld : hij rieef-t een*
goeden buidel. In de gemeénzame verkeering , ook buil
die geld heeft -in den buil. DE DECK. Zam nstell:.
buideldra ier. KIL. heet ook buidel , voor buil,, een
bakkerswerktuig. Zie buil.
BUIGEN , b. en ob w: ik boog heb gebogen. - Bed "v.
eigenlijk , krommen : iets krom buigen , eenen tak bui..
gen. De kruien voor God buigèn: Fig het regt bui-.
gen , onregtvaardig Handelen , van den regter. Den hals
onder het juk buigen , zich in slavernij begeven. Zicl1
oYzder iémánd buigén, zich aan hem óndërwerpenn.. Onzijd.. met lijn ► Gebogen woeden = de takken buigen
van al de appelen. Het moet buigen , of , beïrsten.
Van hier buiger , buiging , buigtang enz
BUIGZAAM , bijv. n. en bijvv , biuigzanzer bui q ta»ist.
Hetgeén zich ligt laat buigen. Eigenlijk : , eert buigz zin
takje. Fig. gedwee gehoorzaam : een bui.^z
b tarn
kind, hij is zeer buigzaam. Van hier buigzaamhe
I3UIJEN ;- ónp w. , buide , heeft gebuid. Van bui. Regenen ; waaien storihen het heeft den- gánschen -' dag
gebuid. Van hier buq .
BUIK , m: , meerv o buzken Elke buitenwaarts gebogene rondachtige vlakte. De buik vczn eeiz schip , van
een vat, van een lestji , enz. Zoo heeft enmuu tir
eenen buik waiineer hij , in het midden . uitgezet
is. ' Meer bijzonder , het voorste gemeenlijk buiter waarts gebogene gedeelte
dierlijke ligchamen, anders
het onderlijf' genoemd : eenen buik hebben , krijgen.
Fijn in den buik hebben. Den buik ontlasten ► `.enen
dikken buik hebben ; `bok óierdr..voor
. zwanger zijn;:`V,au
hier zijn eenige figuurlijke spreekwijzen ontleend, als:: eten
buik dienen , meest voor het ligehaam zorgen. Dèri -buik
vooruit steken eene trotsche houding aannemen Tt4ee
honden op eenen buik , twee meilschen , die dezelfde nèigingen en bedoelingen hèbben. Ook wordt het woord buik,
somwijlen , met verachting , voor den gebeden mensch géno-_
men : de Cretensen zin lu je buiieken. BYBELVEï r. Za_
Yrenstell.: buikaeht 1,9, buikdienztar, buii&gordel, buikloop,
buikloopig, buiknaad, buikpijn, huikriem, buikspraak ,
u kspre er b a spreekster , buihhtuk , buikvlies
a
L *ik
,

„
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bui vloed , buil•tvaterzuuclit , buikwee , jeu kioorm
buik.^uiverend , buikztttver•ing , enz.
BUIKIG , bijv. n. en bijw., buikiger, buikigst. Eenen
buik hebbende : een buikig vat. Zoo ook c Lkbi ka ;
dunbuikig, enz.
»UIL , v. , meerv. huilen. Van bol. Eene opgezwollene
rondte ; een gezwel : hij heeft zich eene buil n estaa e , .
Overdragt. zegt rrien : dat zal geene builen val `ern , d a t
zal wel gelukkig afloopen.
BUIL , m. , meerv. builen. Zainengetrokken van buidel,
dat Kit . en PLANTYN hebben. Meelbuil , zeker bakkers-~
gereedschap, in de gemeenzame in g, ook buut genoemd.
Men heeft verscheidene gissingen omtrent de afstamming
van dit woord gemaakt; doch het schijnt , van het geluid
ontleend te zijn , hetwelk een huil maakt , wanneer hij bewogen , of rond gedraaid wordt. Van hier -het b. w. bui-

len : meel biuilen.
$UILEN , zie buil.
UIs j .v. , meerv. buizen Goot : eene locrden bicis
BUIS, v. , meerv. buizen. Haringbuis : de buizen (buis-. ;
,

) gaan in zee: Van hier buisharing, buisrnan ,
een Zeeman , die , op eene buis , ten haring vaart, buis --w
r ansharzng enz.
BUIS v. , meerv. buizen. Een kort rokje, dat de Zeelie_

den gemeenlijk dragen , doch dat' thans van algemeener gebruik is ; anders buisje.
BUIT , in. Eigenlijk, datgeen < Wat den vijand *; in den
krijg , afgenomen wordt : buit maken, op buit uit- °
,gaan , den buit deelen. Van hier buitgeld , buitpenning . verv olgens is het voor roof in liet algemee

gebezigd. Buit , hoogd. Bette: , erg: baoty deer. Byte,•
=zweed. en ijst. bytes , middeleeuwseh lat. buts iunz , fr.
gut n ; ital.- butino , is op zeer verschillende wijzen alge,

.led geworden. Misschien is de afIeidmg van het oude'
bat , d. i. nut , voordeel , waarvan ons baten , de waar-.
- sehjnlijkste.

BUITELEN, o. W., ik buitelde, heb en ben gebuiteld.Eigenligk , o ver zijn hoofd Hollen : fiq heeft gebuiteld.
Vallen : hik is vin de trappen •ebuiteld. Zie Nedc 'd0
Spraak -.
-
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Buite1e,i is , volgen cie FAAT-. en i)ICHT1Ç B1JDRA
GEN , san bol, het hoofd , waarvan boltelen , butelen

in caput çlepolpere.,
BUITEN (oul ook 6iiten) b. w. ik uitte he getziit.
Buit maken : ck ; 8Pe1fde aclelaer om eene clrck
t, nen .,laet klaeu en bi au'el VOND Van Iner
,bu iteré
di t t5u7te/z , wordt thans gemeenhjk , i,
irij6uiter. Het srk.
6uiten gebezig1 en voor^uiter"
buiten komt bj Kit en PLANT ook voor ruilen , ver
wisselen , voor , waarvan nog 1 uite6uzten, doch dit bia..
ten komt , volgens 1 E KATF van het oude 6uichte,
oni4e e1Iuidendheid ,5uite , ruiling commutatio mer
',

,

,

,

,

,
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eit*lzè
BUITEN ; zamenteld Vafl bij , EiÏ bé en nit uiiri;
bijv en voorzetsela BLJW hq is buiten .taat huiten,
6u7te/z , et 'an ''in t'uiten ko' mené , Van buiten, naar
i5u itenlanclei chqnt hq vrooM Van buiten leere'r,
In îie* geheugen prenten Zoo ook met te zich in zet:
te bulten gaan figuuri. onmatig buitensporig zijns
Voórretsél: bu it en destad wOnen Hiertoe behortni
de figuurlijke spreekwijzen hq wa
'aa 6lqdsc/tttp,
buiten zich zek-'en Ook zonder lidwoord 6uitea staat,
buiten ge v aar huztea zcirgea , enz Met den tweeden
naamil : buiten '8 clqh 6uitea 's hidv huitija 's lands,
enz Ook wordt het als een bijv. naainw. gebezigd, •waar
van echter de overtreffende trap buitenste alleen ir 'geb
is : de buitenste iast van eeneri 6oôm. Eindelijk
wordt het aan verscheidene woorden vastgehecht : 6tdteh..
u, uitenewoön buitenkans buitenlander 6ui
tenluclit , 6utterisportg , (bij HOOPT ook buitenspcio sch)
utterzsporzg'hezd iuzteri porzqlijk biatenstad, buitem'acler huzie,werli]J buitenweg buitentverk , nz.
BUKKEN 0. W. ik bukte heb gelukt. Zich neder**ans
buigen : huk wat; buk wat kge ; ook ovcht.:
laag -'oor iemand bukken, zich zeer nederig en onder—.
geschikt Omtrent hem gedragen. TEN KATE brengt het
tot huigen.
I3UKKING, zie iökking.
BUL, m., meerv. buien. Een stier t zöo 'tin de u1 Je—.,
F.3Aa2
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den` D.S Dici. Figuurrl. , een stucïrsclt in tt ^ i; va
bier 6ulachtig, hullegeld , bullernan. , bullep ees , bul©s*
Waarschijnlijk , is. deze benaming ontleend van h e t bulk en , aan dit dier eigen.
BUL , bulle , v. , meerv. bullen. Eigenlijk , een , zegel , hetwelk men aan openbare oorkonden pleegt te h ange nd
Verder , eene met zmlk een zegel voorziene. oorkonde : eene
pausel jke bul. Bij had eene bul s als meester in de
regten Het behoort ,, ongetwijfeld , tot het oude bol,
d. i . rond . KiL. brengt het tot het gr. 9*u
BULBA►.K , zie bullebak.
BULDEREN, Bolderen , od w. ik bulderde , heb gebuh
Berd. Klanknabootsend woord , ontleend van het geluid
des winds-: de wind buldert. • Fig. , een hol , hard ge.
luid maken : eene bulderende stern» Verde , razen ,,
tieren : hoor haar eens _bulderen. Van bier bulderaar,
reektrant ,
hslderer , 'bulderig ,- en , in den° gerpeenen spreektrant,
en
'
áulderóaa , een woest mensch , die sc h ^el9
vloekt..
$IULH;OND, m. , meerv. 1 ullionden. Eerre soort van lion
den , die gebruikt worden , om bullen en. andere wilde
dieren te vangei . Bij ons , eene soort van groote honden , die huis en hof bewaken.
OULKEN , o. W. , ik á .clkte ,: heb gebulkt. Klahknaboot -^
eend woord , ontleend van het geluid , hetwelk stieren en
Jioei jen- makend Ook van inenschen , voor hard schreenwen , een onaangenaam geluid makend hij zingt niet,
raar hq bulkt. 'Van hier 6 ulking.
J ,` .LLE ,,. zie bido
n. Zoo veel als
_BULLEBAK , m, , meerv. f zc^llekàkke
stierengezigt. In de gemeenzame verkeering , wordt het
-voor een spook , ook voor een stn nrsch en afzigtig mensch ,.
. gebezigd , die iemand ligtel k- kar! verschrikken : zij ge-.h'uikten hem voor eenerz bullebak.
BULSTER , v. , meerv. bulsters. Bed, natras : de grootti
4oning slaept op eerre atrofie' bidstel. VOND Zie
-

,

,

-

,

,

-

6olater.
BILT, m. , meerv. bulten. Van bol. l3ogchel , hooge
rug: Goverd met den bult. Ook voor iemand , die eenma
bult heeft, al spottende: ik heb. den hult, gistertn,
gesproken. Van hier bultacliti , bultenaar, bultig.
Buit-.

.
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B,'21zc1k is ecu scheepsbed , met stroo gevuld hij KIL.
bu/te.
ULTZK , zie bult*
BUN , v. , meerv. hunnen. Eene vischkaar. Zie beun.
BUNDEL , m. , meerv. bundels. Verscheidene zamengebondene dingen. Zie bondel.
1,BUNDER , o. , meerv. bundere. Eene landmaat , zoo veel
,

lands , als twee zamerigebondene ossen , op eenen dag,
hunin afploegen , zijnde 240 voeten in de lengte , en
120 in de breedte : ontrent in de helft eenes bunders,
zijnde een jopk ossen ictrzts. BYBELVERT.
BJ,NSING , bonsing , m. , meert?. bunsings. • Zeker dier:
/zij stinkt als een bunsiag. In het gerneene leven , zegt
men ook ifl4nSelfl.
BURG , (ook burgt) m. , meerv. burgen. Iedere met muren
omringde, of met vestingwerken ingeslotene plaats: den
burg inkrjgen. HOOFT. Van hier burggraaf , burg.
graafiljk , Purggraafsch 1mrgta1 , enz.
Is een oud woord , hetwelk in alle euiopesche talen
aangetroffen wordt.emeenljk leidt men het van berg,
en bergen , af, dewijlmen de burgen, weleer , op ber-'
gen stichüe , en zich in dezelve trachtte te bergen , of
te verdedigen Het gr vrvpyô , een toren , schijnt met
ons burg in naauwe verwantschap te staan.
BURGEMEESTER „ m , nieerv bui'gemee8lei s Van burg
en meestei fL voornaamste persoon in de burgerlqke
regering eener stad. Val) hier burgerneesterljk , buige-meesterschap enz. Burgemeester is in het middel-.
eCUWSCI) lat. burgimagister,, fr. bourgmestre , of bow'-.
gemaitre.
BURGER , w. , meerv, b urje re . In het vr. , iiirgeres.
Eigenlijk, de inwoner eener versterkte plaats. Verder,
de inwoner eener stad : burger zijn. Van bier burgerachtig, burgerdragt , burgereed , burgerij , burger
ki qg , burgerkroon , burgerlieden' , burgerlqk , bur'germagt , b4ilgerrnan , burge?pligt , burgei i egenig,
burgerregt , burgerecliap , burgertand , burgertrant,
burgeiader, burget-'rouv, bu'gerwac/it, burger-'
wet, fl7 HOOFT heeft burçeiorcle, voor ietgeen %UJ,
met een bastcrdwoord, politie noemen.
BURGT, zie burg.
Aa 5
-

BUL $US. iUu.
BURRIE , Zie herrie.
BUS (ook bos) , v. , meerv. bussn Ge1d1)ts : heb ik cen
her„Jood , (Judas) 6ctarc1er vr. a d 6U81 HOOFT
Met de bus omgaan geld iiz unekn tltei t. behoort
de gemeenzame spreekwijs in de 1 blazen , geld ge
ven hetzij als eene opgelegde boete, hetzij als CCOe vrijwillige tiitaaf. Van hier bu9b'tt'i de, , bii Irage,
thetbus ool' Meebos, enz
bu8lneesler , armbus
In een bepaaldere beteekenis , wordt het woocd bus gebezigd, Voor den loop van een schietgeweer , voor ecu
scbietgeweer zelf, hetwelk ouul. mee ehjkheid met eci-ie
eigenlijke bus had , dan tegenwoordig, en ook voor aller
,lei geschut. Van hier busgieter , bushuis wapenhuis,
buspoeder , buskruid , bzts$cIlieter, enz, Wijders , een
ijzeren ring , of band , die om iets geklonken , of in iet
geslagen wordt, 0 911 hetzelve meerdere sluiting. en vastigheid te geven. Hiertoe behoort de gemeenzame spreekwijs:: liet . sluit « 18 cene bas.
BUSKRUID, o. Van bus , voor een schietgeweer, en
,

,

,

k,uicl Buspoeder schietkruid H ntoe behoort de , in
de gemeenzame veikceuing , gebruikelijke spi&eksijs hij
heeft /zet buskruid niet uitge'onc1en , is iiet schiati9

der. Zy vliegt op als tusLi tud , wordt schielijk

driftig.
USSEL , in. , meerv. bussels , busselen. Bundel , bos:
een bussel bloemen , haren', hOOI enz 'Ende buit
liet in busselen , om 't 8eh'e te i-'erbranclen BYBiJ VERT. Leri bussel hout, een takkenbos , bij KIL inut'.
-

$actrt.

Volgens AOEL. , het verkleinw. van bus (bos). Mis

schien echter is bussel, voor b.undsel, van bunci (band.
van binden) , met den uitgang sel ; zoo dat het eigenlijk
een bindsel, of zamenbiunisel , zoude zijn.
BUUR , in. , meerv. buren. Iemand , die naast , of digt bij
ons woont : ik heb zeer goede buren. Buien en hond5ènooten. Te buur8huize , zegt men , in de gemeenza,we verkeering , voor hij de buren. Oik diegene'? die,
in hetzelfde huis, boven, of beneden ons woont: benedenbuur, bovenbuur onderbuur. Zamenstçllingen zijn:
buurdochter , buurjongen. , buurkind , buurmzn,
buurmeisje, buurpraatje, buurschap, buurrjer,
buur-

Uu.
urt'rqster,, buurrozs' , enz.
Buur, ook gebuur, nabuur, is met boer en bcuver
van denzeifden oorsprong , en komt van bouu'cn , :i de
beteekenis van wonen. Zie bouwer,. Van dit buur is,
in de gemeenzame verkeering, het onz. werkw. buren
gebruikelijk, voor eenen buur bezoeken, bij eenen buur
gaan praten: ik kom, -'arz a4'orld, wat by u buren.
PUURT„-v., neerv. buurten. Van buur. Eene reeks
van naast elkander staande huizen: hij woont in inne
buurt Ook en gehucht, in tegenovers IL • a

dorp

?
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is eigenlijk eene latijnnsche letter , en dient, in cie taal ,
voor K. Zij is , " bij ons Waarschijnlijk het eerst ingevoerd,
in die tijden , toen de Kloosterlingen genoegzaam alleen
de pen voerden. Wij hebben de e , in necderduitsche
woorden , ook niet anders noodig , dan tot het ondeèlbare letterteeken cn , of cm , overeenkomende met de x der
Grieken , én bij ons gebruikelijk voor eene scherpereIetter dan G , in echt , schaap enz. , schoon wij in de woor-

den Cesar, Cicera , cipres , ceder , pel, citer, ci,troen , czjfer , oceaan , en Benige andere , van het "grieksch ,
of latijn , oorspronkelijke woorden , de e behouden. Zie

Nederd. Spraakk. IIe D. blbdz. 5 z env.
CEDEL , v. , meerv. cedelen. Eene lijst , naamlijst : uit
een par•ckement , of lia f geronde cedel. VOND.
• n' de dagelijkscbe verkeering, wordt cedel zamengetrokken tot ceel, en het verkleinw. cedeltje tot ceeltje Geineeni jk zegt men eene ceel maken. Van ^ hier ^ huur
ceel , l Lceel a, Trouwceel , enz.
CEDER , m. , meerv. cede ren , ceders. Van het Iat. cedi 118 Zekere sehoone` hoog grpeijénde boom , die op

den berg libanon , taurus en amanus , maar inz.onderhieid
iii Afrika wast : de cederen van ' Libanon. Toortsen
var, toelr•iekenden ceder. VoND. Cederen hout :- ende
liet is bedeck t met ceder. BYBELVERT. Van hier cedei-hoorn, cederhout, cedetwerk , enz.

CEDEREN , onverb. bijv. n. Van cederen hout gemaakt:
van binnen met cederen planken. BYBELVERr.

CEEL , zie - cedel.
CEL , . , meerv. cellen. Van het lat. cella. Ieder klein
vertrek: van al de vertrekken in het huis is deze
pl•eachtelo.oze cel mij het nangenaamste verhlij f. Een
kamertje, in een klooster: in de onbesmette cel. VOND.
Van hier celleb,-oeder (cellebroer, een monnik) cellebroedersklooster.

CFE-

,

CE. CEN. CHA. CLIE. CIII. CHO. CHR.
CEMENT. o. , meery. cementen , wanneer van verschillende soorten gesproken wordt. Eene Soort van kalk , welké
inzonderheid gebruikt wordt, om het metselwerk voor het
dooi drin b en van het water te beveiligen. Tras de ket--.
der is glzee1 zrz cement gemetseld Overdragt , zegt
men.: eezezaa i/i het cement leggen, onwankelbaar
bevestigen. .
Het heeft zijnen oorsprong van het lat. caemeturn,
hetwelk, reeds JMJ d RQnlemen , ai gestooteie steenen
toebeejcJq kalk b e teelçenle , en , VOO1 caeclzmentum ge.
flôtnen , var caeclere afkomstig zoude wezen.
ÇENT v. , mérv. centen. • Eei nederlandsche koperen
munt, ijnde een honderdste gedeelte van eenen gnlden.
CENTENAAR, fl1. meer've èerztertaar:. Een gewigt van
hondêrd pond.
CH, ie 1
CHAOS , in , zonder meerv. Van het gr , een onge
vormde klomp , waarin, ar de denkbeelden' dergrieksche en latqnsche dichters, alle hoofdstoffen , voor het
Ontstaan van dit wereidstelsel , zonder . orde met elkander
' eimendwaren Figunri , eene verwarde zaak , wanor..
de eeI chcto van Oervarrzng Zjrie reders £S 'oor
77ij ee ondoordringbare chaos.
CHERUB, ni., niçerv, cherli/8. Van het hebr., sterk
zijn.
Eeiie bènaming , welke , in de h. schrift aan En-"
elen gegevenvordt. Voor che,uT zegt men ook ciieriibijn , verkleinw. chernlij/nije. Van hier cherubzjnsch.
CII1JE (bij KIL. ghiji , g/ijle) , v. Van het lat. clzjlus.
Maagsap , ',vit sap , dat dooi de koking der maag uit liet
voedsel gètrbkken wordt.' Van hier clij/lachtig , ch//lach..
ligheid, chijirnakenci , chijimaking enz.
CHOCOLADE v Een droog hard deeg ; hetwelk uit - k'n—
kan , vanilje , suiker enz. zamenesteId wordt. 0k ae
daarvan bereide drank ï chocolade is een drank , welL
de Spanjaarden itit fexzLo naar E uröpd oergebrctgt hebben Va hier chcrcöicsclejabrjk, choilaclek#in , cliocolacleLop , choo1adenz4ker , chocolademakerij, chocoladéwinkel, enz.
CHRISTEN, m., meerv. christenen. En belijder van
Jezus godsdienst Van hier christelqL, christendom,
ch/istcnheicl, enz,
ia o
CHRIS
,

j;
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CIIR.CIC~

CID. CIJF.

C~JN.

en, elM. ern CIR,.

CHRISTEN EN , zie gecll, rieten d.'
CICHOREI, v, Zeker gewas, van het g~. en tat.. "IXbJpt~',
, ; cicko,.ium~ ,

ClOER, m•. Bene soort van in Frankrij~ en Engeland meest
, 'hekenden drank; ooftwijn, appelwijn, Van het fr.f;idre
en eng. cider ] echter is bet een oud duitsch woord, en
reeds hij rrATIA~. voorhanden, Van hier ciderazijn,

Zie appeldranb,
' ,
CIJFER, Q., meerv, cilfers. Cijferletter? getalletter , van
het middeleeuwsch 'lat. eifera , of van he; hebr, 'uD,
::"T

Ook voor verhorgen schrift, I~etwel~
zonder den sleutel niet kan gelezen worden: een brief in.
~ijfer ge8cllrepe~.
. Van hier cijferboeb, cyfergetal,
ciJferkunqt, telkunst , c!Jferletter, cqfermeester , telkunstenaar, ci,iferschooZ,: c"!Jferschl·ift.
.

tellen , .rebenen,

CIJFE,REN" b.

. V~p,

w.,

i~

f:9ferde, keb ge'cqferd.

Re~enen~

h~e;t; 'c9fera~r, ~ijfe':fn ~~
f:IJNS. m, ,meerv~ ,:fjn::-.eTf. Van het Jato census; Tol,
schauing r dat ~ij den cijns" Duden inipo st ende tal
niet 'en sullen gevclz. BYBELVERT.
Op cijn« stellen ,

schatting opleggen, Van hier cijnsbaar , tolpligtig , ou-'
elerworpen i cifnebaar eoorden ,
iemand ci.insbaar
maben e f:y'naregt enz.
. '
CILINDE.8., ~., meerv, cilinders, Van het lat. oylindrus,
cit va~ bet gr. 1C1JA:VJpo5~ Ee~l langwerpig rond, bii
HAl.-l\fA, rolzui], ' ·'T~.n .hier 'r;ilindervorl,!-ig·.
CIMB~~~t\L' , . 'c,imbel, .v, t rneerw ()inlbalen~Van het lat.
cyrnbalum , en dit
het s·t-. )GUf'{?Ju;\or-. . Een driekautig
snaarspeeltuig , met ringen en schelletjes e ~t geluit der
blinbende cirnbael, VOND. Zamenstelling ; cimbelspel,
~IPJER, (hij KIL. cippier , van het lat. cippu« cipIJi:
custos), m, ~ meerv, cipiefs. . Een dienaar van het geregt ,. die de gevangcnen bewaart en spijst.
'C~PR~S-, Ii,J.., meerv, cipressen, Zekere boom : beplan t
lTt~t .. ~8piclz~ige~ cipres, ,rONDe
Van hier cipressen '.
t--

en

van

. ~py~.rbJ.ligb. ·hijv•.n.:, ~dat van cipres geulaakt is , of daartoe
hehoort, Cipreaooom, hetzelfde als cipres•. . Van Jw~

,.~$. C1.llpre~811i~.

CIPRESS,EN" onverbuigb, hijv. n., zie cipres,
CffiKEL, m.) meerv, cirbels, Van b~.t la~. circulus.

Kl~ing :

CIT. 379
Kring s Lot op den cirkel van den kreeft. DE DEcK.
,, ez halve cirkel, half rond. Van hier 'cirkelboog ?
enz.

I T i , V. , meerv. citers. Van het Ia. cithczra. Zeker
speeltuig : op de citer te zingen . HOOFT. Van hier
,

eiterdraad , citersnaar•, czterspeler.
"1BOEN , m. , meerv. citroenen. De uueht an den ct .

troenbóom , zoo ' als die versch tot ons gebragt wordt,'
terwijl de- ing©zoutene vrucht van dezen hoorn ,' bid ons,
den naam van limoen draagt: zu^angèr heul z j zich
verhat , .ende "heet van een kouwden citroen gh ege _
ten,, Hoor. Van hier citroenappel., citroenboom ,
citroengeel , citroenkleur , cztroenkleartg , citroen-kriiid , ' citroe.nveiw,, citroenveru g , enz. Lat. cá, ,r e w z ,, •fr* c.itron , ital. citrone, spaan. cidra.
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. de vierde letter van het nederduitsche Ast. Zie ove r
den aard en het gebruik van deze letter , mijne Nederd.
Spraakk. D. I, § § 46 en 47.
DAAD , v. , meerv. daden. Van doen , oul. daden. Bedrijf : eene goede daad.. Iemand met raad erz daad
bgstczan. In de daad , voorwaar , waarlijk 'op cie daad,
Ander, het doen. Van hier * dadelijk , dadeljklieid.
.Daadzaak is een nieuw woord , dat veel` gebruikt wordt,
schoon het eene weinig meer beteekent , dan het' andere.
HOOPT bezigt daadeloos (dadeloos) voor werkeloos , zonder iets te doen.
DAAGS , bijw. , zijnde de tweede naamval van dag , voor
des daags. Daags daarna , den volgenden dag . daagc
te voren , den voorgaanden dag.

DAAGSGH , bijv. i1. , meest gebruikelijk voor allldaag soli ,
in den zin van hetgeen tot de weekdagen
gen9,
g n of werkd a g
behoort , in tegenoverstelling van feestdagen mmn slaag=
sche rok. enz.
DAALDER , m. meerv. daalders. Zeker stuk gelds beg:.
dragende dertig stuivers. Ook wordt , om de gel jkheic
van gedaante , eene schaf van eenen appel enz a , daalder.
genoemd.
DAAR, bij w. en voegwoord. a. Bijw. ,. zoo wel alleen en
op zich zelf staande , als met andere woorden zamenge-^
steld. Alleen en op zich zelf staande : wie woont daar
op die plaats. Wij zullen dat maar daar laten , niet
aanroeren , niet onderzoeken. Daar is 4q Va, daal
J ging van daar ; en om meer sterkte aan de ui
drukking te geven , aldaar : tegen mine veru3achti g
vont` ik 7zem aldaar. Zamengesteld , als : daarheen,
daaraan , daarachter , daarbinnen , daarbuiten
daarin ,' daarmede, daarna, daarop, daartoe, daaruit, daarvoor, enz. Hierbij moet ik aanmerken , dat
)et bqw. daar, dus zarnengesteld , de plaats der aanwijzende voornaamwoorden deze , die , dezelve, dezelfde ,
,

-

Ver_

DAAD. t) A G.
yërvangt ; b. v.: gij moet dat geval niet gering achten , want daaraan (aan het zelve) is veel gelegen.
.Hier is eene voorkamer , en daarachter (achterdeze)
is nog eene binnenkamer, Daarbij . komt nog (bij
deze zaak). En zoo niet al de overige: Dit echter heeft
alleenlijk plaats ten aanzien van zaken , en geenszins in
opzigt tot personen hij is bij zone moeder , wij zul_
len hem bij haar , of bi dezelve , • niet daarbij , Inten. _.,. Deze zamenstellingen mogen liefst niet wede gescheiden wordén b. v'.: daar bekdmmzer ik mij niet
over, voor daarover Bekommer ik nz j niet.
Dit daar kan alleen de plaats der aanwijzende niet
die der enkel betrekkelijke voornaamwoorden bekleeden ,,
dewijl in het laatste geval , waar gebezigd wordt h. v.
het land , daarin ik u zal brengen voer tvárin.
In de plaats , daar men het brando-er slaëht , Bi-:BELVERT 1* voor waar.
2. Voegw. , in de beteekenis van naardien , dewijl
daar gij xoo welgewapend zijt , behoeft g9 niet te
ireezen. Voor schoon , terwijl : gij lacht , daar gij
behdordet te schreven, Ook 'lijdt het eenige zamenstellingen : daarenboven , dartrentegen , daarom.
D DEL ; m , meerv: dadel8. Dadelboa'm. Voor de vrucht
van den dadelboom is het vrouwelijk. Vaan hier dadelboom , dadelkern , dadelolie Van het gr. J`ax:voos , welken naam deze boom gekregen heeft , uit hoofde der gelijkheid , welke deszelfs vrucht niet eenen vinger heeft.
DADELIJK, zie daad.
DADER , m. , meerv. daders. Van het oude daden , nu
doen. Iemand , die iets doet : zit daders (beoefenaars)
des woord&. BYBELYERT. Gewoonlijk in eenen kwaden
zin , iemand , ' die eenig schelnstuk pleegt , of gepleegd
heeft : de dader werd gevat.
DA.DIG i zie goeddadig.
DAG , in. , ameerv. dagen. De tijd vaan vierentwintig - uren,
. zijnde dag en nacht beide : het kind is zeven ~<t»,len
en drie . dagen oud. Des anderen 'daag.. De tijd
dat de zon opgaat, totdat zij ondergaat: de kortète , de
langste dag. Het wordt- dag , de dag ' breekt aan,
voor dag en dauw, zeer vroeg in den morgenstond, de
dag ne gt ten avond. Van hier het spreekwoord: een
&rat i den dag slapen, -lang slapen. Een zektr he--

-

At
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paald g deelte valt den dag : hij t4'int iederÉn dt g . iu'ae

gulden ooi daags : zéven ,buldert daags. jé ,t**ti in
het algemeen : er zit/Iers dagen . er zal een tijd , komen;
wanneer enz* Den dag onnuttig doorbrengen `' den
tijd bepalen. ...H e t
tijd verbeuzelen. .Dag stellen
bei dag, ---- I)ezze liet eens bl den
licht van den da
da y , bij het licht --- ik heb hier eenen val8chen
dag', een valseh licht 9 --- de dag , het licht , calt ni e t
wel op dit schilderstuk. Hiertoe behoort de spreekwijs : z* schelen als dag en nacht g als licht en luister.
Iets aan den dag , aan het licht , brengen , kenbaar
naaken ; aan den dag leggen doen blijken. Bij verdere
overdragt , zegt VOND. van geschriften : geef uwe niet in uwen eersten pver aan den dreg h , geef
ten niet
die niet te vroeg in het licht 9 geef die niet te vroeg in
druk uit. Zoo ook : ofze der pertne en den dagli
i ^ erdighh zijn of zij waardig zijn in druk uitgegeven te
worden. .Dat nidg geen' dag zien g is iets schandelijks.
Het meeav dagen wordt voor- leven , of leefnijd , gebezigd: zone dagen eeg-korten. --•- Hq Ite,eft zJne /ie$te
dagen al versleten ; op z yne dagen komen , oud worden ; zij heeft goede dagen • lei haren c om.
Dag beteekent somwijlen , even als dies .bij - dé Latijnen 0 den laatsten dag van iemands leven en d:is zegt
zijnen dag beleven zoo veel als leven totdat men van
ouderdom sterft , zoo dat zijn- . dood door geen toeval
•trerhaast is .,
s lL ster9'li tg ,1 die z yn dag uit droef beid niet beleefde. J. FoR.TMAN. .
Zamenstellingen zijn : dagbepaling , dagblad , dag
-

boek daggel4l dagg kier daghuur daglicht, dagloon , dttglooner dagregister , dagreis ; dagschaar
(bl ij HooFT da schaar)., thans nog op de korenbeurs te
Amsterdam gebruikelijk , voor dagloorl , of zooveel als
men zich op eenen dag beschaven kan ; dagschool ,
dagverhaal , clagtvacht , dagwerk , dagwerLer s dagW^? Ser , en z.
•

.

W CHT. leidt het van het arab. daa , luxit. g af:
D ^1:DI^ ^, m. , ïr^eerv^ dc^gcl a^even. Een trage werkman ,
die let dagloon, steelt,. exn niet verdient : lil] is een regie
-

dagdiefde , heb gedagdzeJd.
DAS 1E EN o. w,
JL«i iØn, i da idtor het dagloon steieu., ra ï: teek

gever

DA-

DAG.
D A GELUI S , iyws , voor alle dargén : dc t gebeurt d.
gelijks.
D^GELIJ SGH , bijv, n hetgeen tot alle dagen of tijden
behoort : dagel jkseh &rood. Ook gewoon , gemeen:
eer dagelijksch kleed , anders ook alledaagsth. HOOFT
vormt hiervan het zelfsti ,gagel jksheid voor dagelgksehe
Ievenswijs.

DAGEN (angels. daegiazn) , o. w. Ik daagde, ben ge+
daad. Van dag. Dag . worden : liet 6eg int te dagerzi
Van ier opdagen., verdazgen , enz. Zie deze woorden.
Voor caud worden is het alleen nog overig m ons zamen—
,gestelde 'bedaagc s. Zie hetzelve.

DAGEN , b. w. , 117 daagde , lieb gedaagd. Voor het
regt roepen : hij is gedaagd, om binnen vier en
twintig uren te verschijnen. Van het verled, deeIw
gedaagd , ^ is liet zelfst naamw. gedaagde. Van hier'
dage- , daging , enz. VOND. bezigt dag én , voor uit.
dagen: zn het veld dagen.
DAGERAAD m. Morgenstond : met den dageraat.
-

,

tooFT. Ook wordt dit woord , bij overdragt., voor den
eersten leeftijd gebezigd in den dageraad zijns levens:
I3.ij verdere overdragt , voor slagen : ik beloofde hem een'
dageraad.
Zeer verschillend zijn de meeningen over den aard van
dit we^ord„ KILIAAN neemt dageraad r voor dagei•ood ,
gelijk men bok zegt morgenrood
TUINMAN voegt er
bij , dat WILLERAM . niet alleen morginrod , maar ook
tagarod en tagor•oth heeft. HuYI.Ec, toont aan , dat de
Ouden 1 voor dageraad , dcgerake en daggrake zei.
den , welk laatste hij voor het echte houdt s van graken
beteekeneínde het eerste schijnen van den dag ; - Stan
welk grakerr mex eerst grieken , en : vervolgens krieken
schijnt gemaakt te hebben. FR . VAN LEL.YV . leidt het
.

van raten (bid WACHT maken zamenstellen af,

Waarvan, ons reeden, linnen reeden ;: zooi dat Jas ..
raad , eigenlijk , het maken van den dag zonde heteekonen,
ÏAG GE , dag (middeleeuwsch latijn , daga , diga, . iaat, dn-^
ga ,, sp. daga , eng. dagger) , v. , meer-v. d4aggen,
Korte degen : Ik , ongewoon , 't vuurwapen . f te lian,.
delen, zal wisser met de dag tre fen., HOOPT. Ook
wordt het voer een scheepstuig, een stuk touw, waarmede
de misdadigen op de schepen gestraft worden, genoten.
;

f

DAG.

DAG. DAK.-
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, 0. Hét licht van den dag : mijne oogen 1iirz
zeri het daglicht ,iet erdrageri. Van hi er de g-i
e
meenzame spreekvvijs : liet ?7lag liet daglicht nietzin
e,
liet is te slecht, te scharn1eIjk , om het te laten bijki,

DAGLICF?r

,

of bekend te maken.
DAGREIS , v,. meerv. dagreizen. Reis van eeneii dag:

die steden liggen twee dagreizeri van eiL-ancler. liet
leger trekt met kleine dagreizen.
DAGSTER, zie morgeruter.
DAGTEEKENEN , L. w., ik dagteekencie , heb gedag-.
teekend. Eenen bi-ief dctgteekenen. Van hier dagteekeri ing.
DAGVAARD , v. , meerv. dag-'cuu-den. Van dcg en paard,
van värèn , oul. reizen, goth. cii aiigels. flzi-ane Eigen-.
lijk, eeiie dagreis, of reis van eenen dag'- en daer ik

hem , vermoeit øan zijne cltig/&aert , troost. ANTO-1D. Wijdets , landdag , staatsvergadering: dagvaard houeten, hij is terc1agactrd gezonden.

DAGVAARDEN , bi w. , ik ciagaardc1e , heb gedagi'aarc1
Dagèn , voÖr het regt roepen : iemand dagaardeîz
}IÖOFT bezigt het voor ter dagvaard beschrijven : de átanten te dag/waarden. Van hier dag.'aaic1ing.
DAK, 0. meei v. daken Van dekken, even als- het Jt
tectun?, van tego. In het algemeen , alles i wat iets dekt.
Bijzonderlijk, het bovenste gedeelte yan een gebonw , hètwelk het voor weer en wind bedekt: c'erz hüi4 öndei' het
dak brengen De figuurlijke uitdrukkingeti : ienwtncl iets
op zijn dak eenden , het hem tegen wil en dank toekenden , het komt alles maar op mijn dak , het wordt
-

1

1

tnaar op nijgesehovën , iemand wat cp zijn' dak ge-

en , hem slagen geven , eriz. behooren tot den .gemeenen
spreektrant. Figuurlijk , het gansche huis, in zoover daarmede de bedekking bedoeld wordt: wij konden naauw•ljks onder dak komen. Met iemand onder een dak,
in een huis , wonen. Zamenstel!. dakbalk , dakbord,
&tkde/d-er, dakdigt, dakdrop, dakgoot, ciakpan,
da&rib , dakriet . dakspar, dak8troo , dakvenster.
DA?L , 0 meerv. dalen Laagte Land , dat tusscliin hergen ligt: in 't VatiI.aner dal. HOOFT. O'e,' berg en
41i1. Zainensteil. zijn: dalbewoner, dalluiden. Oul.
WRS1ht bijw daletvaart in gebruik, voor maar beneden.
DALEW f 0o w, ik daalde, ben gedaald. Van dal. Af-

klt

1hu nen , naar beneden gaan : wij daalden vare den berg
nl.

De ion begint te dalen. Iemand in het graf
laten dalen , la ets inzakken b In prijs verminderen , ai~
slaan : de gr. rleit z jn aart liet dalen. Zijze achtng
begint te dalen , minder te worden. Ook : hij is aanmer•kelijk lij mij gedaald , in waarde , .,achting. • Min.
deren : cle Gezanten verzochten tien duizend man te
voet , tree duizend te paarde , doelt daalden allengskens toi op de hefta HOOFT, Oul. , werd -dalen ook
in eenen bedr jvènden zin gebezigd. Van bier daler,
daling.
DAM , m. ,, naeerv. dammnenn. Eene hoogte van aarde of
steenen , ` orn het water tegen te houden : eenen dam
maken , leggen. Voor grond in . het algemeen , in het
spreekwoord : een hond is stout op zonen eige4
adam. 11ooFT. Fig. , en in den gemeenen spreektrant a
eenen dan, leg gen , den grootsten honger verdrijveil. Ook wordt dam voor eci,e dubbele schijf in het
^arüspel' gebezigd : ik heb dam ; dam halen , enz: Zaw
nienstell. danmbórd , damn c/a j, f ; damspel , dnmspe-

•

.

ier , énz.

Dam is een oud wordy Ziet eng. dam fr. dame
liet mid deleeuwsch lat. damina het zweed.. en deein.
Dam, l let pool,. tama en meer andere, hebben alle d.
ennis van eel e hoogte van aarde', Of . steen ter beteugeling van het water. Meestal wordt het afgeleid va'` i
het lat. domare , d. i. temmen , tot welk laatste K'IL.
het brengt , beteekenende dam , dan zoo veel als eene tenming van het water.
,D &MAST , o. , meerv, damasten , wanneer van verschteiactie saor tcu gesp ;o^cn. woedt. Zekere stof; van zijde,
of wol, geweven : een stzk damast. Van hier het on~
verbnigb . bijv. naarnw. damasten : een dam.aaten rok.....•
.Bloem van dai ast , obk.. dctmasthloem.
Deze stof heeft haren naam van , de stad Damaserto
van waar zij liet eerst in ; Italie gebragt i en daarna,.. door
het overige gedeelte van Eifropa verspreid is geworden..
DAMLOOPLR ,' mi , meerv. damlodperas Zeker binnen~
landsch vaartuig
.DAMMEN , b. w. , ik daincie , heb geclizmd• Ëen t .dam.
wake' , leggen: Doch in dezen :zin is a, dammé,e rneegt
ja gebrpik Dammenn wordt. oqk ais, een .. pré . w g "
d
-

-

ID A ?tL DA
i zitten te
i , itt is beteekenis van dam spelen
da m men. Van hier dammer , enz.
DAMP (bij KiL. ook demp en domp) , m. , m eere . dampen.. Dikke rook , nevel , of wasem : de damp v cz n eens
fakkel Zwavelachtige dampen.
DAMPEN , o. W. , ik dampte , heb gedampt. Damp van
zich geven : die kolen dampen sterk. In den gemeeien spreektrant , wordt dampen gebezigd, voor tabak
'poken , of, onder het rooken , eenen sterken damp ver)or zaken : wat zit gij te dampen ! Van hier damper,
domping.
DAMPIG, bijv. n. en bijes. , dampiger 9 dampigst. New
velachtig, vochtig : het is dampig weer-. Ten aanzien
van de paarden bezigt men het voor kortademig : een
dampi r paard. Van hier dampigheid.
DA ^1PKOG1 L , m. , meerv. dampkogels. Een kogel , welke eenen grooten damp veroorzaakt , om den vijand daarmede , voor eenigen tijd , het. Bezigt te belemmeren.

I1&N1PKf hiNG , m. , meerv. dampkringen. De lucht,
welke on e - aarde en alle andere hemelsche ligchamen omgi eft. Van bier dampkringsluc/it , enz.
DAN , hijw. en voegwoord. i . Bijvoord , om eenen tijd,
aan te duiden : dan vraagt h dit , dan dat. .2. Voeg-^
woord , derhalve , ,bij gevolg : zs dit dan uwe meeping?
Dan wordt ook voor doch gebezigd , aan het begin
tiener rede : Dan , eer ik u verder daarvan spreek,
;noét ik it nog zeggen , enz. Achter den vergrooten,

den trap der bijvoegelYjke naamwoorden , gelijk ook achter
niet , niets , niemand , geen , anders , te veel , enz.
wordt dan', niet als , gebruikt : gij zz t wijzer dan hij t
-'-. daar was niemand , ddn ik , enz. Zie mijne Ne-derd. Spraakk. , D. 11, s 58•
DANIG, zie dusdanig.
DAI K, m. Welgevallen t ;ets in dank aannemen. Te-&
gen wil en dank. Erkentenis , dankbetuiging : iemand
voor iets dank zeggen. Iemand iets dank weten, niet
Wijten. Dank me-t iets inleggen , bij iets behalen.
`d Zij' dank , ook God dank- ! den Heinel zij dank!
Iemand dank Zeggen wordt , in het gewone leven , ook
'+obr.' enne beleefde weigering genomen, wanneer ons ieIs
^tkm bO ent wordt, waarvan wij geen gebruik willen , ma keki k' g u dank. Za~nstei . t dankdam ,, dra b
,

-

tas-.

DA.

e ..

tuzging , dankfeest, dán lier , d , e e, daze, ^»
preek, dankzegging, enz. Dankerkentenis is eens
erkentenis van dank en dus tweemaal , hetzelfde. Gunst—
erkentenis zou beter zijn. J. DE DEcX bezigt dans
kelàos y voor. ondankbaar.
DANKBAAR, bij.v n. en bijw. , dankbcarder, daakbaarat.
Eigenlijk , dank brengend , dank zeggend t h*► cvrt8 teer
dankbaaï- voor dat geschenk. In .ne ruimere *g

figuurlijke béteekenis genegen om ontvangene weldaden
door wederkeerige diensten , te vergelden : hij is een
zeer ° dankbaar mens li. Van bier dcankbaar•heid ,
dankbaarl jk• + .
DANKE N , b wi , ak dankte , heli gedankt: Zijn Wegge .
vallen over ontvangene weldaden aan den dag leggen
Iemand danken , voor tets .drinken. Cock zq gedankt
Foor iemand danken (in de kerk) iemands dankbaar.
Leid aan (Xod voor zijne her. stilling , openlijk ` betuigen.
fenzc;ncl iets te danken hebben heisa daarvoor p dan k
schil ig zijn , hem als denveroorzaker daarvan erkennen t
dit heb ik here alleen te danken. Ook in eenen kwam
den ,zin , vóo.r wijten : hij heeft het zich zelven te d 4'
ken , dat bi, j ongelukkig is. Iets op eene beleefde we
afslaan , in liet gewone leven t ik dank u•
DL JNS , ni. , meert. dessen. Be eging van bet llgcha am
naar cie agaat : iemandd ten clans leiclen Van hier do
liguualjke spreekwijzen : met iemand aan den dans .ko.*
men , ger aken , handgemeen worden , in twist , in ernsti
ge onderhandeling geraken. Zijn edelkieit zcigh mij ook
gaarne 'aan den dans. HOOPT, Den clans onteprin.•
gen zich uit ..het gevaar redden. Zar,enstell : dansi
feest, . c nslied , , dansrneester , , dansoefening , eaps 4w
p artg, dansry, dansschóen , danescitool , dansxial, nz.
D ans , hoogd. Tanz , zweed.'
, dd - 4 eh
anti , ani
lat. danse , itar. dan^sa , spaan. dcinpa , fr. danse ,•
daun;e,
DANSEN o. w , ik danste 1 ebi gedanst. ,liet ligebaant
'

;

naar de maat bewegen , huppelen , spr ugefl a aa de
dansen , op de koord dansen , , r vioo ugde daruvn
Iig. , en in den genieenen spreektrant n c , " zeands
pgpeitda,zen i zich ,git• iemands zin í sehi en s ,t t tt^

de deur .uit doen danse n , van de trapprn t t
weg
wegjap, van 4et t . n.ok ,voc
`,

2

r

rr. r&R.

xÂS. DkIr.

deiÖozG CD Ievenoaze dingen gezegd te daiisen ook ddnsê
het w41g vee. MoO. Een 8c/eepken , welk ,.j gee
gaat-, dansen op en neer. A. V. D. MYLE. Van hier
'da iser, danseres, of dansster.
Dansen, hoogl. tarizen , middeleeuwsch lat. dansare.,
fr. danser , itaL danzarp , spaali. dançar, , schijnen met
liet hebr. , op springen , verwant te zijn.
DAPPER, bijv. n. en bijw. , dapperder, dapperst. Kloek..
moedig , stout : een dapper man ; hij heeft zilt dap:

,

per gekweten. Ook zeer, veel: ik heb hem dapper af-.
gerost. [n deze diende item dapper de zorgvuldigheid
van , enz. . HOOFT. Van hier dapperheid , dapperlqk.
DARM , m. , meerv. darmen. Krimpingn in de dar.
men hebben. Fig. , en in tien gemeenen sprektrant,
den buik: den darm vullen, onmatig eten. Za-.
menstel!. : darmjicht, darmkronkel, darmnet, darm-.
piji dai'nwt , darrnwee , enz.
DARNISNAAR , v., meerv. darmsnaren. Eene van dar'
men gem aakt e snaar , in tegenoverstelhng van eene kope-..
' . ten , of ijzerén snaar.
DARREN , drren , o. w. , waarvoor thans dur.'en gebe.o
zigd wordt : 0 uur , die ik 'erwen8chen dar! Poor.
Zie 1ur()120
.
rRTEL (dertel), blijvo n en bqw. , &trtekr, darteist
y
Wulpsch, weelclrig,speelziek: een dartel kind. Fig. : een
dartele , sierlijke, bloemrijke, stijl. Van hier dartelheicL
DARTELE , o. iv. , ik dartelde , heb gédarteid. Zich
vu!psch aanstellen-, dartel zijn.
t)ARTIEN , 7C dertien
DAS , ii:). , meerv. dassen. Zeker vier(ioetig wild dier, dat
zicÇh onder de aarde ophoudt. Ook eene soort van kleine
Ihondell. , die gebruikt worden , om dassen te vangen , an
ders das/zond genoemd. Van hier das8eiwel, dassen-.'
. t, cnz. •
DAS , v. , neerv. dassen. Een halssieraad, of eene hals.,
d!ekking eene das met kant., In dezen zin wordt dit
WO!oid veelal', rotïwelijk gebruikt, schoon het misschien
ht7fde,
;lis het oorarc1e das, is; in welk geval ons
a
ilttl
'ioor eene halsdt liking , zijne benam« zOIL ontleend
eenvan
0. ar eene voormalige gewoonte , om daartoe een
*.snvd te gebruiken
rrli1It onz!Jd geslacht van het a*nwqzende en bettekkelijk*
4$.
•

;

,

,
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D kT. DAU. DÂ.V
'voornaamvv ord. die. Zie hetzelve.
pA'I' , voegwoord , hetwelk of de auntoonendo , of aanVOe^.
gende wijs der werkwoorden bij zich heeft.
Aantoonende wijs , wanneer het onderwerp , . waarvan
gesproken wordt, zeker is , of, ten minste , ais zeken

voorgesteld wordt : ik zie , dat lid komt,. Ik weet,

dat het onwaar is. Ook met dat vooraan : dat hit
een schelm . is , heb ik lang gemeten. Somwijlen laat

men dat weg ; in welk geval de volgende woorden eenigzins veranderd worden : i& hoor , hij zal komen , voor
dat hq komen zal. Ik weet , gij zult het doen , voor
dat gij het doen zult , enz.
Aanv oegende wijs , wanneer het onderwerp nog, onzeker
is, of, ten minste , als onzeker voorgesteld wordt : hij
r-pilde , dat ik met hem ginge ; ik bad hem , dat hij
het mij gave.
Ook heeft dit voegwoord de aanvoegende wijs bij zich,
wanneer het dient, om driften en gemoedsbewegingen uit
te drukken , b. v. eenen , wensch : ach , dat dit maar
niet geschied ware 1 dat God het geve 1 Eene klapt:
0 , dat ik hem niet terstond mijn woord gave 1 Eone
waarschuwing : dat men ons maar niet belrc ia t ere 1
DAUW , ni.: met eenen lieffeliken dauw. VOND. In
den ge ,eenzamen spreektrant , zegt men : het ' ie 9ó 0
malsc:li als een dauw, het is. zeer maisch. Foor dag
en daiuv,, des morgens *roeg. Van hier dauwachtig }
darucvtworm , ,::zekere huád7iekte.'
gr.
' T UI^?YL,
brengt ons dauw tot het bvsiv
i
^ besproei
jen , of tot ons oude a , act , d. i. water, waarvan ; de
Franselien hun erts hebben.
DAUWE,L , v. , meerv. dauuaels. Een ,- in den gerneeuefl
spreektrant gebruikelijk woord , om een traag en opheb~
beiijk vrouwmensch aan te duiden : zij is eens rente au-wel. Van hier dautvelaclitig , dauwelaelhtigheid• aio*
ook het onzijd. werkw. dor.0 elen , • voor traag en •
zaam met alles omgaan , zich onhebbelijk gedragen, i
DAUWEN , onpers. w. , liet dauwde., .Beeft- gedaurvd g
let heeft , dezen nacht , sterk gedauwd. Fig. , als
bedrijvend : d'uchtencl dauwt Gods zegeniager... fQOT..
Dat hi op u s j n gin ena de ,sat daur'en.. SPEL, V, SIN.
,DAVEREN , o. w. , ik daverde , heb gedaverd. Sterk
bewo^oz : worden , are^nen : La dat ^ ^e^uÇId 4+a
.

,

A

1

^

DE. DEC. DED. DELE.
huis davert e1 (in,. hoe (1(Welt mi:/ het hart. F.

v

DORP \TQOFL(ILIF werhw. v het oude Clwen , bij KIL O'
en LANTY'N , voor woeden , iaen.
DE., VET' , bepalend lidwoord, îneerv. de. De nza, , de
ii•OUU.' ,

het kind ; des mans , der -'row , des kinds

de mannen , de vrouwen , de kinderen. Het wordt het

bepalende lidwoord genoeni4 , omdat het de zaak, waar..
vari gesproken wordt, bepaalt, en duidelijk aanwijst: ik
heb het geld antariger , of dat geld, waarover wij te
voren gebandId hebben. Zie verder mijne lNedçrd.
Spraakk., Ii. 1 165 eiv.
DECEMBER , m De twaalfde ciii Iaitte maand van een
jaar; van het lat. ciecem4rL' , dewijl die maand, bij de
Latijnen , (i tiende was. KAREL DE GRO0TE noemde
deze maand h/manoth , of /zei/rnonath Bij ons draagt
zij ook den naara van wintermaand.
DEDIGEN , hetzelfde als dadigen , verouderd wçrkw. , nog
overig in verdedigen.
DEEG o , rneerv. deegen. Gekneed meel voor gebak ; zij
vinders hem liet deeq staar kneeden HOOFT. Va14
hier deegbrood , origaar en niet \d gerezen brood, deeg-.
;e7n , nu deeseni , en iet werkw. deegsernen , cleese-.
.9

9

men , brood deese;nen,
K1L' tA 1) ( flCl liet tot dqen , djg'n , als ter uitd ij
ing
toebereid ; zoo ook '.L EN KATE , en wel tot den ouden
1

onvolmaakt veriedenen tijd deeg , met (le scherplange ee
overeenkomende met den Rotterdamschen tongval.
DEEG , zie dege.
DE EL, o , xneerv. deden. Gedeelte van iets: /iet derde
deel van dat AoningiqL HoorT Jf £lelen , bij
,tsddçen , ten leele , stukswijze. Overdragt. , zegt men
deel aan iets hebben , voor: in iets deden , iets mede
genieten , er tevens , aan iets schuldig zijrJ. Een afgezonderd gedeelte van een werk , of Loek: het eerste , twee2e en derde deel. • Zeker getal„ menigte : een deel oude
boeken. Belang: ik neem deel in uwe blijdschap,
droejheid. Bij KIL. komt het ook in de beteekenis van
Than of vrouw , voor; en in dezen zin is het , hier en
dr , nog gebruikelijk , doch in den gemeenen spreek.
ft'ant s ik Lonz van avond hij ii, en ik zal mijn deel
riebre*en Van hier deelgenoot, deelgenootschap
DEEL, , Uâry. deelen. Eene gezaagde plank: noo'dacTie

DEI.. DE?. DEG.

991

•.e hg dealen. Ook wordt het voor eenen dors hvloer ce~

bezlgd.

DEELACHTIG, bijv. n. en bijw. Deel hebbend -: aart iets
deelaclttig zijn , deel hebben ; iemand iets deelach1 i9
maken. Ook niet den tweeden naamval: des rechts deèi
aclitig. H. DE GROOT.
DEELBAAR , bijv. n• en bijw., deelbaarder , deeibaarst.
Datg edeeld kan worden : alle slof is deelbaar. Van
bier deelbaar Beid.
DEELS T , b. w., ik deelde, heb gedeeld. Tot dealen
maken , verdeelen : goederen deden. Aandeel hebben a
met iemand: gelijk in eenen boedel deelen• Aandeel
nemen : unij Hebben altoos hartelijk gedeeld in hetgee4
ii betrof. Van hier deeler^ deelster ^deelin g
b.
DEELG ENOOT, zie deel.
DEELWOORD , o. , meerv. deelu'oorden. Zie mjne Ne
derd. S raakk. , D. I , § 289•
DEERLIJ ., bijv. n. en bijw. , deerljker , deerl j at.
Van het oude dere , deyr.e , nadeel , beleediging , waarvaf
ons deren. Ellendig en jammerlijk : dat is een deerlijk
toeval; hij heeft mij deerlijk bedrogen.
DEERN , deerne , v. , meerv. deernen. In eenige oorden i►en
I% ederland gebruikelijk , voor een ongehuwd meisje , eene
onge dochter, ook dienstmaagd : eene brave deer^rl. Icbia
jjonge
ec/tt , en een loon d "nre deernen. BYB. 1477.
dk ry
Deern , Voogd. Dirne , bij OTTFr.. en WILLE-R. t1 irn
arre , thierna , zweed. taerna , ijs!. thema. Volgens
sommigen is ons deern zamengetrokken van dienerin,
nu dienares.
DEERNIS , . v. Medelàjden : deernis met iemand hebben.
't Verwekte groots deernis.. HooFT. Van hier deerniswaardig.
DEESENI , w. deesemen. Zie deeg.
]EII'IU- , bijt n. cn bijv , deftiger, deftigst• Vobi
trfi"elijk , aanzienlijk , statig (voorheen ook gestreng)': een
deftig man , een deftig gelaat. Deftig gekleed ,gin.
HOOFT heeft deft , voor deftig ; en MEIJER (woordenschat) verklaart dit door achtbaar. Van hier .ede,; tigl eid t
d ftiglij k.
D .G.E , deeg, vr. Dit woord komt bj KIL. voor, in de
• beteekenissen van heil, voorspoed, vaardigheid, braaf.*

Letd v ort e e jk eid,. filet is Jna reeds ,ehael ve c u.•
b

dd

DEG,

s , en nog overig in de sprcekin.35: tri deg , Ier de
lteb . ter

ge , goed , gelijk fi ;t behoort, vom treffelLik :
p, +teet,
gelen t.:'
g re/l
í^ . s 1 r rk re^/c^
`t
de
r.^

^.}íi is
hk 1Ti
g
T1
U..

sm eae gernnee.nnz mes re ,k l zen voos han !en . die drt'tn,'
UZI u deeg &cri goed doen. T r jc1ct arcuiz Lan
deeg , gebruik , hebben ; ik /i at daar geen (leeg , was
daar niet in mij;^.en schik. liet is nog geen. deer 7n

Uc , gij zijt nog niet regt gezond. Overeenkomstig niet de-.
ze beteekenis, zegt enen ooi , elders ia ons Vaderland
kwadeeg sch , o# k .waaddeeg se G , voor onpasselijk : i

:

ben den gansc'f en dag krvaac d-'e,: .5' /i geweest. Die

gu ne ncie €gin griaelc eegs , enz. Moo
-TEN KATE brengt het tot den onvolmaakt verledenen
tijd van dijcle-t? , deren , zoo als wij dit woord thans neipen ; namelijk met (Ie zaeihhtlange ee, deeg, gedegen,
overeenkomende met den rotterdamsehen tongval. Zie
verder degen.
,

DEGELIJK , bijv. n. en . bijw.. , degelijker, degelijkst. Van
het voorgaande clege. Braaf , eerlijk, dat aan zijne be stetnming voldoet, en wezenlijke waarde heeft : een c^eL;'e•ltm man. Ook van levenlooze zaken : geef mij eens een

degelijk stuk. Laat ons nu eens o'ei' iels degelijks
spreken,` Zeker , gewis : liet is wel deg eiijk-zon. Gelijk
het behoort : i k cal liet hem degelijk Zeggen. Van hier
de,
dege lijLL1,eide
D G N , m. , rneerv. degens. Een bekend zijdgeweer : met
liet gemest van den degen. HoorT. Met den degen
in cie c'uist , al vechtende, sterven. --- mijn dei, en is
rog maa gd , . bij heeft den degen nog niet getrokken
(

beeft nog niet gevochten , spreekel. Zamens ell.: degen
gevest , degengreep , de,< enknop , degenscheecle , enz.
Degen was , hij de Ouden , een braaf krijgsman , een
ier . Tse heteekei,is van een zijdgeweer is van tateren tijd
en was hun derhalve onbekend : 'an Ercules , -dien de-tien versoren, V. MAARL. KIL. heeft cleglien , degheaman, en verklaart het door allileitz, pisgil, ciir
araeatar.^s , 8trenz^us , firtis , en noemt het een oud
woord. TN KATE brengt het , even als dee , , dege ,
4egel jk , tot dijden, dggen , deeg, gedegen, ADEL.
!

l

tot clercgen..

DF,OE.NE tETGFLN , aanwijzend voornaarnw. , van de en
geneft fle.genen , derge,ize ; meers degenerf. liet
wordt
.

DEI. DEK,
çO Y(1t niet als bijvoégeljk gebruikt , (wel het enkele
gene) maar dient alleen, om eenen persoon , of eene

zaak , aan te duiden. Het mag niet als betrekkelijk ge
bezigd worden , derhalve niet dat hetgeen ik wil,
maar hetgeen dat ik wil. Zie mijne iNederd. Spraakk.

D. 1, §257.
DEINING, v. , meerv. deiningen. Het op en nedergaau
der baren ; go l v i n g, van het oude deiieiz , golven ;
holle deiningen. VOND. Fig.:
Dien (spaansche schepen) baat het niet,
a1,8
€loter.t opgebouwd,
Nochi dat zij 3piegleri doen de deiRirigeiz, 'a,z 't
g016c1. HOOFT.
ik deinsde, ben gedeinsd. Terug wijDEINZEN, 0.
.

ken : al deinzende vechten. In de zeevaart wordt
deinzen voor liet stooteri der golven tegen de zandban.

ken gebruikt. Oule werd dit woord ook als bedrijvend
gebezigd : dien de droeve droonien deinsen , enz. HUJG
Van hier deiizing. Voor deinzen is ook deisen , dei zen gebruikelijk geweest & de $1ar/'er ceiZefl in 't ver"
-

8chiet. BROEKH.

DEK', o. , meerv. dekken. Alles, wat eene zaak dekt, of
bedekt: liet dek ligt op het bed. Leg de dekken ,op
de paarden. Verdek, van een schip: op het dk wan
delen. Van bier haifdek , driedekker, voor een schip

met drie dekken.

DEKEN , ' , meeiv. dekens Van dekken. Dekkieed : met
eene deken, VOND. Eene wallen deken.
DEKEN, m., meerv. dekens. Van het lat. decarius ,

welk eenen bevelhebber over tien krijgskncchten beteeken.
de. Bij ons is deken een overste, of opperste, b. v.:
deken van een gild , van eene hoogeschool , enz. Van
Lier cieL'ensclzap , voor het ambt en de waardigheid van

eenen deken.
DEKKEN, (lat. tegere , gr, çEv) b. w. , ik dege , heb
gedekt. Eigenlijk , een dek op iets leggen: zich dek,z;
de tafel dekken ; er is gedekt. Bedekken: een . huis
met $trôo , riet enz. dekken. Toedekken: gedekte pij.
pen, in een' orgel. Fig. , beschutten, , beveiligen :'., het
leger dekte de stad. Ik ben genoeg gedekt, ik heb
genoegzame zekerheid. In de paavdenfokkerij zegt men:
eene merrie laten dekken, door, den heust. Van bier
Bh5
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dekbalk , dekbed , dekker , dekking , dekklee d , dek~
lood, dekpan , dekriet , dekstroo , dekstuk , enz.
DEKMANTEL , ip. , meerv. dekmantels. Eige n lijk , een
rnantel , die tot dekking dient ; in welke beteekenis het echter niet gebruikelijk is Fig. voorwendsel , schijn : iem an d
onder den dekmantel van vriendschap bedrieg en;
-onder° den dekmantel van godsvrucht , schijnheilig.
DEKSEL , o.6, meerv. deksels. Eigenlijk , hetzelfde als
dek ; van hier nog voedsel en deksel , kost en kleederen.
Datgeen , waarmede eene opening toegedekt wordt : het
deksel van eenen pot , ketel , enz. ; van hier de , in de
gemeenzame verkeering , gebruikelijke spreekwijs : er is
geen pot zoo sc heel', of men vindt er een deksel
voor , het welk men gewoon is te zoggen , wanneer iemand
(man , of vrouw) in het huwelijk treedt , van wien men,
om deszelfs ligchamelijke gebrekkeljkheid , of om andere redenen , gedacht had , dat hij nimmer tot een huwelijk zou
komen. HOOFT bezigt het , voor voorwendsel : onder
dexel van enz.
DEL ,- dellé , zie delling.
DELGEN, zie uitdelgen.
DELLING , v. , neerv. dellingen. Een reeds eenibzinS
verouderd woord, dat echter DO` bij VOND. voorkomt
in eene af eggende delling. Ook bij J. DE DECK.: hel
diepe dellingen. Hiervoor gebruiken. HOOFT , Oun. en
anderen del , delle , in de beteekenis van laagte , valei,
hetzelfde als dal: over duin en del. HOOFT. Ook
Vown.: zij blazen over duin en del. Bij KIL. vinden
wij - het hiervan afgeleide , doch thans reeds verouderde,
detten , voor dalen. Het woord del wordt , bij de Vriezen , als een bijw. gebezigd , in de beteekenis van nee/er,
berieden. Zoo zeggen zij , b. v. , delklimmen, dellooen, de/kamer, enz.
DELUW , deluwe , bijv. n. Loocdklenrig : k áalac7iti ,re en
deeluwe peer/en. HOOF. Anc/iises dootsclh en deluu'.
VOND. Van hier deluwbleek , bij DOOFT en CATS. KIL.
heeft deluwe , eluwe , deeolor , plunib eus , szibpal'
-

iidüs.
DELVEN , (bij KIL . ook dolven) b. w. , ik dolf, heb gedolvext Graven: onder de aarde de/een, begraven0
n y ,gat- in de aarde delven. Uitgraven , rooijen :
•aarderppeknelen. Van hier delver, de Ester, delvin:^ .
DE;
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tJEMOEO , m• , die gesteldheid des ge oeds , waardoor u
Z ij n e eigene onwaa^t digheid kent , in gevolge daarvan gering van zich zelven denkt , en zulks met de daad aan, -den
dab legt : en in dernoedt kom. CAMPLI, Val bier c1e.
moedig , demoedigheid , demoecdigljk.
Demo , bij INoTK. diun2iuot, bij KERO deó ieLj ,
theomuati , schijnt , oorspi•on keltik , het denkbeeld ,git
dienstbaarheid en slavernij - te bevatten. Bij KERO is tjes .
onarz , dienen, en liet arigejs. theouv beteehenc eetien dienit .
bare , enen slaaf,
DEMOEDIGEN, b. w. , ik demoedr,' gcle , heb gedemáedigd. Eigenlijk , demoedig maken : ik heb hens gedemoedigd. Zich demoedigen , zich demoedig betonnen.
Van bier demoedcging o
DEMPEN , b. w, , ik dempte, 4e6 gedempt. Smorefn ,
,

j

.

uitdooven :- het Puur dempen. Fig. , stillen : een op.

I•oer dempen. Ver sminderen , van het geluid : eene trom.
pet , eene trommel dempen , derzeIver sterken klank
verhinderen. Vu41en : eerre gi'aJt dempen. 41s het kalf
verdronken ie , den put dempen , spreekw.. het kwaad
trachten af te keeren , als het te laat is.. Bij K.IL. komen
nou andere , r eeds
hier cleniping.

veronderde , hetee ► c!iissen voor. Van

DEN , m. , meerv. dennen. Dennenboom : de okkf ont..
uonckt den den. VoND. Van bier het on verb. bijv. ' .n..
dennen , dat van den dennenhoorn is , of tot denzelven
behoort : eene dennen plank. Zamensle1l. : cdennenap.
pel , dennenboom , dennen b osell , dennenhout , de'

DENKBAAR , bijv. n, en bijes. , denkbaarder , denkbaarst.
Dat gedacht kan wordén ; dat zich laat denken. Van hier
cle,i bcta /tèid.

DL KBF LF) , o , meerv d&n beelclerr. Begri p i ^^n

g oed `lenkbeeld van iets hebben • een den^beeld vers
^^

iets e 'erl. Van hier het bijv, n. vn bijes. denkbeeldig,
DENKELIJK , bijv. n. en bijes. , den.kelriker , dpni el , át
Hetzelfde als denkbaar. Ook waarschijnlijk : Iet ia nLet
denkelijk , dat hij zal komen.
„

DENKEN, b, w., ik dacht, heb gedacht. Eigenlijk, ge_
dachten hebben , riet bewustheid: levenloo.e din wen denken niet , hebben geene met bewustheid verbondene begrip .
]pen. De nwnsch ie een -denkend wezen. la eene .
,

DEN. DER..
. paald eré beteekenis , dat , wat men denkt , uitdrukken , of
n an deren mededeelen : hij denkt juist , grondig, enz.
In opzigt tot een bijzonder voorwerp : dat laat zich
n iet denken , kan niet gedacht worden , daarvan kan men

geen begrip vormen. Wat zullen wij lij deze woorden
denken ?. Ook niet een voorzets. : aan aaien denkt gij?

In }iet gemeene leven gebruikt men dit woord ook, als
een middel , om de aandacht op te wekken : denk eens ,
hoe het met mij moet gesteld wezen.
Oneigenlijk , het daarvoor honden , gelooven : dacht gij
niet, dat hij reeds dood was? Wat denkt gij van de
zac,k ? Vermoeden : ik heb gedacht , dat het zoo zowde geschieden. Oordeelen : leer , in het toekomstige,
beter van mij den &en. Zich herinneren : ik denk met
vermaak• • aan de verloopene jaren. Nadenken, over-.
leggen : wij moeten op middelen denken , om enz.
Zich de gevolgen eener zaak als tegenwoordig voorstellen : de roe elo, oze ziet slechte op het tegenwoordige, maar de wijze den 't verder. Den grond der
dingen onderzoeken : een denkende kop. Acht geven , acht slaan : oin zjne waken denken. Voornemens
zijn : ik denk , morgen hik u te konten. Denken en
handelen tevens : zoo edel denkt m * n vriend. Van
]bier denker,. voor iemand , die gewoon is, over alles te
denken , en den grond der dingen te onderzoeken ; denkwijs , voor iemands gansche tot Hebbelijkheid geworden
wijs , niet alleen , van denken , maar ook van handelen:

,gij heeft daarmede eene voortrejfel jke denkwijs aan
den dag gelegd.
Denken , hoogd. denken , bij KERO denchen , OTT!F1t. thenken , ULPHIL. thagkjarz , angels. thencan ,
dincan , eng. to think , zweed. taenka.
ENKER , zie denken.
)ENKWIJS, zie denken.
OE NENBOOM , zie den.
DERDE , (lat. tertiuus, gr. Tptro5) , bijv. n. , cml. ook drjde ,
.yan dry j , nu drie. De derde dag. Wij hebben heden den derden, den derden dag dezer maand. Ten
;

tierde , voor de derde maal.

In Bene ruimere heteekenis gebruikt men dit woord ook,
oor. eenen derden persoon, wanneer , behalve zekere
'twse,, nog yan ieman4 anders gesproken wordt i ik. wild e
met

tri herli wel in een vergeáj'k komen maar niet tot
na deel van eenen derde. .gen derde beteekent dik.
werf eenen scheidsman : wij .zullen het aan eerien der—
de overlaten. Dit bijv. naamw. wordt , schoon heteigenlijk geen meervoud heeft , echter ook in het meerv.
gebruikt , b. v. , wanneer in den regtsgeleerden stijl , van
derdens (voor derden) gesproken wordt.
Ook beteekent het een derde gedeelte , in het onzgd.
geslacht : ik heb nog nular eén derde onïvnny én.
Insgelijks wordt het , in het kaartspel ; gebezigd , voor
drie kaarten , die op elkander volgen; doch het gebruik verkiest dan het vrouwelijke • geslacht : eene derfde

roemen.
DERDEHALF , derdehalve , telsvoord , beteekenende twee ent
een half: derdehalf- vierendeel, derdehalve stuiver.
Het is eigenlijk ter helft - van de derde , of de derde
half. Driehal, zou maar een en een half - zin. Zie cinclerALalf
DERDENN )AAGSCH , bijv. n , zonder trappeil van vergrooting. Hetgeen , dat om den derden dag , of iederen derden dag , plaats heeft : de derdendaagsche koorts.
DEREN (van het oude deer , dere , schade , beleediging;
angels. derian) , b. , w. ; ik deerde , heb gedeerd, Schade doen : dat kan hem niet deren. Medelijden Verwekken' , tot medelijden bewegen gij deert nij , bij Kit.
Mij deert nuf ongeluk. VOND. Waarschijnlijk is het gr.
'`Epsty, o:pEIv , hiermede verwant.
t?ERGELIJK. , dergelijke , desgelL , desgel jke , twee bijv.
naamwoorden, welke uit 'den tweeden naaanval van het.
aanwijzende voornaamwgórd deze en het bijvr naamor. - ge4jk , zamengesteld zij— derhalve dergel jk , voor dezer~
gelijk , des elk , voor dezesgel jk. Zij worden a1
aanwijzende 'en als 6etrekkeltjke ' voornaamwoorden. ge—
bezigd. In hét l tatste geval , plaatseen zij. het werkwoöiJ
even als allè betrekkelijke voorr.iaarfiwoorden , aan het einde
eener rede. . q is > een voortreffelijk man ; desg el kes
(zijns gelijke) wordt welden ` geonden' of betr-ekkdijk
dergelijke (wiens gelijke) teldets gev'onder wordt. " I
-

-

-

-

„

dergelijke zaken heb ik nooit gehoord1 0
Voor dergelijk gebruikt men ook diergelg1.

DERHALVE, voegwoord, hetwelk een besluit, ee gevolg
an het voorgaande aanduidt, e* w uit = 1r voor c x
-

-

PEL

cu k g lq ; zamengesteld is : ik . heb zifne oerlegenheid
gezien , en derhalve moet ik beslucitea , dat hij• seltul-.
Ook wordt
het achter ;
andereof
Woorden iin
di
-a$ .g
en
liet midden eener rede , geplaatst : laat ons elkandej'
derhalve broederlijk lief/Lebben. I11e" bezigt ook dier
hal , deehalve , die slialte ; doch derhalve is meest in
gebruik.
FERMATE, bywó, voor in die mate: liet beviel mij de'.
mate, dat ik het riet genoeg beschouwen kon.
I)ERREN^ zie darrená
DERRIE , m. De eerste harde grond , dien men ; na deze
modder, in het graven vindt:
DERTEL , zie dartel.
DERTIEN , telwoord , voor drie en tien , bij Kit. ook
drjthien. Dertien mannen; dertien da en , jaren
enz. Za.menstell.: dertiendadig, dertienjarig , der.
tienmaal. Het meerv.- is dertienen : zij waren met
hun dertienen. Het verkleinw. is dertientje , als zelf-stand., en van het onz. geslacht s alkeeii gebruikelijk voor
zekere zilveren munt ter waarde van dertien stuivers.
bER"T'IEN DE,. bijv . n. , oul. ook dritiende , dertiende.
D e dort ende nnczn; .Lodewijk de dertiende. De der.tiende de dertiende dag der xtiaand. Ten dertiende,
*voor de- dertiende maal. (hul. (b. v.. ook in den a1ma,taak van 1565) , werd het driekoningenfeest dert eacledag
bij Ka i,. dertiendagli , genoemd , als zijnde de dertiende
dag na kersrniis. Zoo was ooi de riienaotzd driekonin~
ger avunde
ERTIG telwoordl,. oul. ook d ti^ behoorende tot de
hoofdgetailen , en abeteekenent k f eigenlijk , tien driem aal
genomen Dertig dagen , jaren , enze Het r eerv. is
,c ertigea s- twee dertigen y twee getallen van dertig. Zij
,gijn met h.un dertigen. Zamensteli. dertig agig i
dertig jarig , dertigmc xcl , dertigvoudig:
TENT KAT1 brengt den uitgang t g , tot isge , tien
dienende , om eene voltrokkene telbeurt aan te , wijzen.
Van hier det•tiger , een medelid eener vergadering van
rti -personen ; iemand , ook vjn , cie dertig jaren oud
g

P

s ; ciertigste.

T E1WEN , -b. w. ; iJ derfde , heb gedei fd. Ontberen t.
derfde telang uwen raad. Out. , met d'+
nA waerdich des h.chta te de, 9eIt. JY13.

DER. DES. DEU.
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Bij KIL. komt derven ook in de beteekenis van
durven voor. Van hier cderver , derving:

l 4 ' T.

DERWAARTS , bijw. , beteekenende naar die plaats : is 7,9
derwaarts vertrokken ? Jiertivaarts en derwaarts

heen en weder.
DES , (ook dies) b jw. en voegw. Bijw. , béteekenende zoo
veel , in de spreekwijzen des te beter , des te. erger,
des te meer enz. Ook plagt het voor daartoe gebezigd
te worden : des ben ick orlbequccem. F. v. DORP. Voegwoord , in de beteekenis van derhalve , daarom : ik spreek
Pan uw eigen waar belang , des hooi' mij ; ook ach-S
teraan : hoor mij des. Zamensteli.: desniettemin y deaniettegenstaande, deswege , enz.
DESGE E,[J K , zie dergelijk.
DESGELIJKS bijw. , beteekenende even zoo, op dezelfde
wijze : gaat heriep en doet gij desgelijcks. BYBFLY.
Insgelijks, ook: desgeljcks waren er. BYBELY. Voor
desgelijks is ook desgel/ken in gebruik geweest.

DES H A LVE , zie derhaloe.

DEUGD , ',v. , -meere deugden. a Eigenlijk p dapperheid , in
welke beteekenis het nog bij i OOFT en VOND. voorkomt;
wijders , vroomheid , braafheid ; de liefde. tot de deugd.
Overdragt., nut , voordeel : dat zal hem deugd doen.
En doet uwen v jent deuglzt , d. i. goed. HOUWAERT.
innerlijke waarde : men moet op -de deugd uan het goed
zien. Uit clez. ^hdt der welke , zegt HooFT , voor : uit
kracht, Uit hoofde van welke.
Deugd, oul. dogecl i deugd , nap deugd , van het
werkw. dogen , deugen , beteekenende goed , nuttig , van
waarde zijne Van- hier dertigdel k , braaf, met deugd
versierd : een. deugdelijk man ! Ook echt , waar: eens
deugdelijke schuld. Van hier deugdelijk/Leid , -deugd-'
lievend , deugdrijk , deugdzaam g enz.
DEUGEN, out. ook dogen, o. w., ik deugde, heb ge..
deugd , oul. dos t , gedogt. Goed .zijn -: -liet deugt niet.
Hij deugt niet veel.

DEUGNJE T , rn. ; meerv. deugr ten.. Iemand ,9 dik =niet
deugt, of niet wil deugen , een oiiteugeud niescha : hij
is • een regie deugniet
DEUK, v. 3 meerv. deuken. Van duiken. Eens .boffir
]leid., als ingedoken door eene slag, of e enne aanstooting t
ie schotel ►^ ^x. ^rar l d e
DEU•

L
+

a

DYLt

.
!

DEUKEN , b. w. , ik dertkte , heb gedeu,ét• Ë ne halá ,
beid , of deuk , door stooten of drukken vero orza k en : Y .
m oet de appelen niet deuken.

DEUN , m. , meerv. deunen. Lied , zang : tien en d eun
een deuntje zingen . Plugt gij niet meerii me n'
de^.i n
o
den hals te breken ? VOND . R ij
i ' ^zn
b^ t n
o^s
clerl_
ouden deun , hij spreekt altoos van dezelfde zaak , b eU.
weert altoos hetzelfde. Zamensteli.: bruiloftscleun, veld_
deun , enz. Deun is ook voor klacht gebruikelijk ge_
weest : om de deun , om de aardigheid , zegt HOOFT.
Van deun is het onz. w. deunen gevormd , voor zingen,
bj HOOFT ook voor schertsen , kluchten maken : met

iemand deunen.
DEUN, ( bij KIL . deyn) bijv. n. en bg4v. , c `euner , deunst.
In den gemeenen spreektrant. Zuinig , gierig, karig : hij.
t8 zeer deun. Na , nabij : als sz) die te deun genaeckt.
WESTERB . Van hier deunheid , deuntjes , d. i. heel
deun,- zuinig, enz.
DEUNEN , zie deun.
DEUR , v. , meerv. deuren. Van het voorzetsel door, ouli
deur , , als de - opening , waardoor men in- en uitgaat. De
ingang -van een gebouw , huis , eene karper , enz.: de deur
inkomen , uitgaan , enz. h.Hier•toe behoort de- spteekvvijs
door de regte deur , door dé regte middelen , langs
tienen goeden weg : hij is niet door de rtgte deur czati
,

dien post gekomen. De deur voor iets openen open
netten , aanleiding tot iets geven. Verder , het- houten

beschot, waarmede de ingang van eet huis enz, gesloten
Wordt : de grendels► op de deur doen. 4an de deur
kloppen. Fig. , voor het huis zelf: ik ben , in geene

maand, uit de deur, of de deur uit, geweest, Iemand de deur uitgooijen. Van deur tot deur, van
huis tot huis. Iemand liet gat Pan de deur Lijzen ,
In dei ;emeenen spreektrant , voor : hein beduiden , cht
lbv moet vertrekken. Zamenstell.: deurlieti set , deurnng , deursltot , deursta l , deurwaczr•der , deurwaar-.
rachap , deurwachter , deurwacht8ter,, enz.
.. Dat deur voor door gezegd wordt ,' overeenkomstig met
,het denkbeeld van doorgang , als iets , w aardoor reen
#t ,w; wordt des te waarschijnlijker, als men in aanmerki g
neemt, dat men koor deur ook door, dore , plagt te
b... zien: legt op eren -groote- _. 'c /tere door, ada ert-Zaght

,nart

4o i.

D1LT. D'. D Z.

n Vt ( roote mishoop •Poer. Huig Misscheii is het gr.
s&pA Lfet ons deur wel verwant.
bEUVIK , ni. meervb deibvikkeri. De tap in eene toiu.
Vaal hier hen werkes c ett-'ikke,, , d.. i. bier , zonder kraan ,
,

en door deii deuvik tuit een vat tappen.
DEWELKE , betrekkelijk voornaamw. Zie welke.
DEW IJL , voeges. , naardien : de^'ijl dit zoo is enz.
DEZE , DIT , aanwijzend voornaamwoord : dezes , dezen
deze&'j meërv. deze dezen. Dit voornaamwoord , he-

paalt het voorwerp zoo naaiiwkeurig alsof men het met
den vinger aanwijst : deze man is het , diens ik bedoel.'
cie. Ik ineen dit huis.

Ook wordt het fig. in den zin

Vn tegenwoordig , gebezigd : in dëze >eek in dit jaar ,
enz. Somwijlen wordt liet zelfstandige naamwoord waar-;

toe het behoort , verzwegen : ' de vierde dezer , d. i. dezer maand. Hier liet uwe pen , nzcaar verkiest gij
tenders deze ? namelijk pen. Dikwerf~ wordt het onzijd„
dit i even als dat , voor alle geslachten en getallen gesteld:

dit is mijne vrouw. Zijn dit de mannen , van wélL'e , enz'. Geloof niet , dat dit de eerste brief is , dien
ik aan haar scliryf. Zie verder., ook over het gebruik
van deze en gene , mijne nederd. Spraakkt D. ` I , § 257.
DEZELFDE , 11ETZELFDE , aanW jz. voornaamw. Desze f_
dén , van dente fden , derzefde , van ' dezelfcde , deszelfden , van hetyelfcle ; meer'. dezelfde , dezelfden.
Bet beteekent eigèn gelijk : deze twee schriften z n
door deze fde (de eigene) hand gesehri 'en. Om - de
.

-

,

kracht van het eigene: nog neet- uit te drukken , wordt er
somwijlen, even, - o.f -, n , bijgevoegd: hij is epen de
ze fde man , dien ik gisteren zag. Ik bedoel - jaïst
eene en dez?/de zcia á • Het volgende dezelve laat zich
Meevan gemakkelijk onderscheiden: de soni i5 groot ,hoe
zal ik dezelme (die) betalen? -Hetzelfde wordt ook voor
onverschillig gebezigd : of gij heden, of morgen koine:,
is mij liet» e fde. Zie mijne nederd. Spraakk. 1). 1,
.-

DEZELVE , HETZELVE 0 aanwijzend voornaamw. Desseijss,
dekze'lverz , van denzelven , derzelve , deriel eti, vara
dezelve, deszelfs , deseelven , van hetzelve meet-v.
dezelve, dezelven. liet heeft (Ie beteekenis van het aart"
i 1J7: lido:'naátnw . die, dat, en moet wel van het voot
aEalde dezelfde gndersclieiden voorden. Zie dezelfik.
Cc

.—
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1

Ca D I

,
't', rr. treerv. diamanten. Een edelgesteente
een ruwe diamant. Zamenstell. ; clajnantg,- u js , dia zntslij per diamantsteen , enz.
Dit . woord is van het gr. cas gevormd y waarvan do

Nederlanders, Duitschers , Franschen , Polen en iIungaren diamant gemaakt hebben. Voor bergstof of enkel
diamant , is het met- en zonder lidwoord in gebruik , als
-goud , zilver , enz., doch onzijdig, even als de metalen
svaerdigh om in eeuu4g diamant geprint te rden.
;voce. Van hier het ouverb. diamanten , van diamant
gemaakt , of met diamanten omzet : een dicunanterz
.kruis.
DICHT, o. , meerv. dichten : niet een gotddelijk dicht.
VOND. Gemeenlijk bezigt men gedicht, waarvan dicht
is zamengetrokken. Voor dicht , zegt men ook dichtstuk.

DICHTEN, b. w. , ik dichtte , heb gedicht. Bedenken,
verzinnen : ende het dichten van valsche woorden uit
het hei-te. BYBELVERT. Thans is het meest gebruikelijk ,
in den zin van een gedicht vervaardigen : een lied dichten. Volgens ADEL. 1 schijnt het middeleeuwsche dictare,
een geschrift , eenen brief, een gedicht ; vervaardigen
dictamenn, een gedioht en dictator, een dichter , hiervan gevormd te zijn. Van hier dichtader, fig. , voor de
drift tot dichten.
DICHTER, m. , meerv. dichter. Het vi;ouweiijke woord
is dichteres. • Iemand , die de bekwaamheid bezit , om
een gedicht te maken. Gelijk het gr wentrk; van oi wn
maken , voor/brengen , gevormd is 1 zoo is ook ons
.dichter van dichten , insgelijks voortbrengen , uitvinden
beteekenende , gemaakt; Van hier dichter/ jk.
DICHTKUJNST , v. De kunst , of het vermogen , om een
gedicht te vervaardigen : zich in de dichtkunst oefenen. De inhoud der regelen , welke daarbij moeten waart

genomen worden : iemand ira de dichtkunst oridertvijzen. Noor dichtkunstt zegt men ook dichtkunde. Van

r r' d ehtkr ndig , dichtkunst *g*

•
DRC-H `LUI , v. IJene hoede gesteldheid van geest tot het
'ervaadigen van een dichtstuk.
NOUTSTUK, zie dicht, o.
DIE, DAT, aanwijzendd en betrekkelijk voornaamwod ,
diens, o£ van dien, van dat, dier p of pan, +die; ueerv.
Wie.
a

DIE.
A:ail i'tend cie man he#ft biet gedaan, - 71.E rv ^
pari die grootte; — liet Gehoorde aan dat kind. Die
merasclzen zijn daaraan niet schuldi'; , pokZonder
naainw. , en op zich zelf staande : dat had ik niet ge"
dacht.
Het onzijd. dat kan ook voor alle geslachten en getat-m
Jeu gebruikt worden : is dat utve vrouw ? Zijn dat itw
kinderen ? En dat achteraan geplaatst : is mijne teer,
-

-

niet juist dat , wat zu e vrouw is
Dikwerf wordt het voornaamwa die , dat , verkeerdelijk
?

geb ruikt, b. v. in de spreekwijzen : zijne trouw die zal

rYtet ,pankelen ., uw huls slat zal verkocht rotorden,
alwaar die , dat , volstrekt niet te pas komen. Somma-len echter i kan zulks , ooi zekeren nadruk . te geven 9 ge"~
verdeFd worden : de dauiacirdib e , welken ik zoo vele
w elfladen bewezen heb , die is mijn 'ereader ge—
,porden.
Betrckkeiijk. En als. zoodanig heeft het betrekking op
personen f of zaken , van welke te voren gesproken is.
I)an , hierbij moet ik terstond •.aanmerken , dat het voornaamwi die , dat , als betrekkelijk , bijna niet anders,
dan in den eersten naamval gebruikt , wordt,, terwijl in do
overige naamvallen , de verbuigingen . van , ave en welke
plaats hebben : de man , die gisteren met mij sprak
mijn broeder , wiens (niet diens) tuin ik gekocht heb,
enz. En zoo ook in het vrouwelijke en onzijdige geslacht
deze is cle vrouw , wzer schoonheid wij weleer be-"
toonderden, enz.; ik heb liet boek gekocht, dat, ook
hetwelk , mij door u is aangeprezen , enz, Zie verder
n jnê nederd. Sp aakk. , D ZI: , S i o6 , cnv.
1J7 E OEN , zie duiden.:
DIEF o gin. , meerv. lievers. Die -iemand iets ontsteelt. Dé
gele etzheid, maakt eengin dief, . . reekw. Elk Is eer
dief in zone - nering , spreekes. , elk past op zijn eigen
voordeel. Figuurl. , een dief aan de 'aars,. een vonkje , of vlammetje , dat de kaars doet afloopefl ,,. yin het
zweed tiuf Het vrouwelijke oord van - dief is diefcg~
ge , voor liet oude diefigge... Ina Zeeland zegt snee- nok
fnaisterigge , voor naaister. Zamenstell. zin . dief -.
hanger, diejl`ien lee , beul, dtefijzer,, &efLekler,
die/leider, dievenleider, dieuënrat , enz•
en anderen beweren_,. - t dief, oor. -Cc t

genen knecht beteckend heeft , en naderhand ii
1np tegenwoordigen zin gebruikelijk geworden i s . ILIRE
stelt daartegen , dat dief van een onbekend werkwoord
afstamt , hetwelk verbergen beteekende , waarvan thizibjo ,
bij ULPn!L. , voor heimelijk , gevonden wordt.

1

DIEFAC HHTIG , bijv. n. en bijw. , diefachtiger , diefachti st. Naar den aard der dieven : diefachtig Bande..
]en; hij ging op eene diefachtige wijze te werk.
Geneigd tot stelen , gewoon te stelen : hij heeft eenen
diefac/it gen aard. Van hier diefachtig heil. Voor
diefachtig , is ook diefsch
sch gebruikelijk : eene diefsehe

gier. H. D. GRooT4
DIEFEGGE , zie dief.
•DIEFSCH , zie diefachtig.
-DIEFSTr L , m. meerv. diefstallen. De heimelijke ontvreernding van eens anders eigendom , dieverij : hij heeft
zich aan diefstal schuldig gemaakt,. Figuurl. , gestolen - goed : indien de diefstal lefsendigh in sijne Bant
gevonden wordt. RYBELVETRT.
De laatste helft van dit woord komt ongetwijfeld van
stelen , en OTTFR . gebruikt ook het enkele stal voor
die fstrrh Dief, in diefstal , schijnt no^ den zin' van
heimelijk , verborgen , te hebben , dewijl anders dief erg
stal hetzelfde zonden beteekenen.
Voor die. tàl is ook dief te gebruikelijk geweest, dat
KIL. heeft; ook VONDEL : ont boertige diefte te heelen.
I MEFTE , zie diefstal.
DIEGENE , DATGEEN aan'v z. voornaainw. Van die , dat
en gene. . Zie degene.
DIENAANGAANDE, bijw. Vn het voornaamw. die en
aangaande. Wat die zaak betreft.
DIENAAR , in. , rneerv. d ienacx rt. , Iet vrouwelijke woord
is dienares. Van dienen. Die iemand om loon dient,
waarvoor thans bediende gebruikelijker is. — luie een ambt
kleedt : dienaar des Stcccts ; geregtsdienaar , waar'oO , in de gerneenzame verkeering, diender gebruikt
wordt. Die iemand godsdienstige eerbewijzingen toebrengt:.
'een dienaar van God ; een afgodendienaar. Die aan
Tets: onderworpen is , en van- hetzelve beheerseht wordt
'ee# dienaar der zonde.- Ook wordt het als eene uit
drukking van beleefdheid gebezigd, waarbij men niets denkt:
-

uw ' g4hoor ame dienaar, uw. onderddnigs

dienare... )IEN1

9

DIE.

BUNDER , zie dienaar , geregisdienaar.
►PENEN , b. w. , ik diende , heb gediend. Ligebamelijken arbeid verrigten , • om loon : iemand dienen.
Voor it necht, voor kok enz. dienen. .man de tafel
dienen. Voor iemand iets doen , en daardoor deszetfs
nat bevorderen : wie dient u , in deze zaak ? wie- is
uw regtsgeleerde? Inzonderheid van de krijgsdienst, zoó
wel ten aanzien der bevelhebberen , als der soldaten : te

voet , te paard dienen. Hoe weinig deugd moet hij
Bezitten , die zijn vaderland alleen om dat geld.diert ,
om hetwelk biij hetzelve - even gewillig verraden . zorg
Godsdienstige eerbewijzingen toebrengen : God dienen;
dienende hout ende steen. BYBELVE T. Aan iets opderworpen zijn , daardoor beheerseht, worden : der. zone
dienen -- menigerlei begeerlicliéd era ende wellusten
dienende. BYBELVFRT. Fig. , iemands voordeel en ge-w
.voegen bevorderen , nuttig zijn : waarmede kan i. . u
dienen ? Daarmede hen ik niet gediend. Dat dient
tot niets , is tot niets nuttig. Het middel eener werking , de bereiking van een oogmerk zijn : dat zal
tot zijnen roem dienen; die zaken moeten tot lieer#
dienen. Te pas komen : de wapens dienen ons. VOND.
Behooren: wie zijn .zwakheit gevoelt , dient raedt te
zoeken dij anderen. VOND. Tot antwoord geven: gi/
vraagt enz. , hierop dient , namelijk , tot antwoord.
Hiertoe behoort ook de gemeenzame spreekwijs : om u te
dienen , als een toestemmend antwoord.
DIENST , v. meere. diensten. Datgeen, waardoor men ienlan&
dient, of deszelfs voordeel en genoegen bevordert : iemand
,

Bene gewigí ge eenst doen. Hiertoe behoort de uit.

drukking- van beleefdheid , in de gezelsclhappelijke verkenring : wat is , er van uwe dienst ? Wat verlangt gij?
Eerbewijzing , , waardoor "men zijne afhankelijkheid ; vau
iemand aan den dag legt : de dienst van tod , de ver-heerlijking van het Opperwezen ; schoon het zamen` esteid5
godscZrerlst meer ten aanzien van _de uïterlijke gemeenAfq odsdzenst,
schappelijke eerdienst gebruikt wort t
,

beeldendienst. Als gij in dat land kont, soo sult
gij dezen dienst (godsdienst). onderf ouden. BvBrkLV.

g aller ligcharoeiijke dien stgn . tot welke men
De o
zich verpligt heeft , of verpligt is geworden : eene dienst
zoekei, in ggne' dienst komen, enz `ren aanzicu van
5
Jok

de krijgs~ietJ~,t : i~~a,nd die:lst. getJ~~, dienst- nelnen,
Zamenstell. Zgll: t.ltenstaanbtecllll/;, dienstbaa» ,- dienstr
-lJt1arlteid, (liens/bode, eliellsthaLs, die/lstl:necltt,
-dienstloon, dienstmaa.gti , dienetmeid , (lienstvaard(lf, dieflslvrtarcli3'1Leifl, dienetvrij , (lienstwiLLi 0'
0'/"
I
"Z
0 ,
"
- ten8lwlltl§'fi.el(j.
d
DIE:NsrrIG. bijv, 11. en hijw~, dienst£/f'er, dienstigl1t.
Heilzaam , nuuig i dat is it n.iet dienstig, Hoor-r be-,
zigt her, voor gedieustig, ook eerbiedig, Vall hier dien-.
-.tiglzeicl.
DIEP ,hijv. n, en hij\v. , dieper , diepst, Een diep water. Diep gra()erJ. Stille coaters hebben diepe grortden, spreclnv., die veel zwiigen , denken nogtans niet
blinder. Lang: een diep Iuci«, Fig., diepe, illgespannene , getlac!tten; diep t afgetl~okken, gepeins t met
d~epiJn, grootcn, eerbied ] diepe, grondigc, geleerdlt~id'; een . diepe, vaste , elaap ] Bert diep stilztvijgell,
d.t- uiet verbroken wordt e diep z'n deech.ulden steben ,
.eel 'sehulden hebbcu; diep ;' ver , in zee ; hij is diep
in deviJjtig, ver over de vijftig jaren. Hiertoe hehoort de
spreekwijss Izet eit e r niet clieper, zijn. ,bcgrip reikt
niet verder. Zamenstcll. s diepdenbend , diepg'rondig,
. cli~pzinf/,ig, diepeinnigh eid , cliejJzin,niglijI: , enz,
'~I~~, o, -, zonder rneerv, Diepte des waters s wiJ bomers
:/t:aa-st in het diep; Het gron(leloozediep~ Het nieic~ diep,
J)lEPEN ,h. w. ~ il diepte ; heb gediept. Diep maken ,
:ander~uitdiepen'. Van hier de spreekwijs : dat 1can(lie.~jJen nocti droogen, dat geeft ,of neemt niet, Ovcrdragt; ,
~1Jij 'de schilders gebruikelijk, voor schaduw maken t ,lat
.-i/childe'rstuk is sterkgediept.
DIEPLOOD, 0., meerv. dieplooden, Een lood , waarmc:de de diepte des waters gepeild wordt, anders peillood :
/tet diepfood uiuoerpen,
4)J~PTE,\ v., meerv, cliepten. Hetzelfde als !Let (liep,. De
_ dieple·· der zee ] de diepte peilen,
l)IER.. (g-r. 01)(J) , 0., meerv, dieren, Al wat leven en be, ~~fJg -heeft. een wild dier; de mensch. is een redelilk .dier, Met verachting, ill dell gemeenen spreektrant ;
r;1i;j·i·8~e", dier 'J een slecht mensch.
Van hier dieren,~ : .iem,t;tiergaarae, eene afgeslot?n~ p!aats, ~aa~· versc:nil~
, -eR-d-e d,el·tm-- Lew~d 'worden; dierbring , dterlf};, dier-«
lji~!~eid, dierperb , die rrij I , enz,
DIER,_

.

l

DIE. DI G. DIL
fliF:rt, zie duur.
D!EBBA1t , bijv. n. en bijw. , c1icrbaa,c1r , dierbaarst.
Eigenlijk, datdier, duur, hoog in prijs , is : dat is dier
bare waar. Dat eene gi'ooLe waarde heeft, zeer uitnemend is: een dierbaar rndllsch. Van hier dierbaarheid.
DIERGL4RDE, zie dier 0.
DIERGELIJK , aanwijzend vooraaamw. Zie dcrge4jk.
,

DIES, zie des.

DIETS MAKEN , b, w. , ik maakte diets , heb diet* ge..

maakt. Wijs maken: hij wilde mij dit diets ,uke,zf
Gij laet ZL maken diets, dat daer ie-t# heeft go lr

8iaafl, H. n. GROOT.
DIEVEN, he weg ik diefde, heb gediefd. Va ra dief.
In het gewone leven , voor stelen ; Iii, leeft dat . ~ Cr
-

gediefd.

DIEVERIJ , v. , meerv, dieeiijen, Diefstal, heimelijke oiit~
vreemding van iemands eigendom , bij herhaling gepleegd:
zich aan die9erj schuldig maken.
DIGGEL , v. , meerv. diggelen. Stuk van con gebroken
aarden vat , meest in het meerv. gebruikelijk: daar Aggeri
de diggelen van den schotel* dl het aarie*8rk
aan diggelen gevallen.
DIGT , bijv. n. en bijw. , digter , digiat. Welks, deeen
naauw met elkander verbonden zijn , vast dat is zeer
digt linnen. in ene ruimere beteekenis , dat, vele en
nabij elkander zich bevindende deden heeft: er digt
bosch. Gij hebt den brief al te digt geschriwèn.
Dat wel gesloten , niet lek is : die bak is niet digt.
Nabij.: ik etond digt bij hem. Fig. , zeer sterk: eert
digte regen. Iemand digt afkioppen. Stil , geheim t
.9 niets
de zaak wordt zeer digt gehouden digtndeu
ge
ontdekken hij 4 zoo digt als een pot , y

iZ

.

ineenen spreektrant. Van hier dip'cheid , . voor . de yast-'
heid en geslotenheid van iets 5. en vOor nabijheid.
Digt , dik, dijen en dijgen zijn , ten.aanzieu.-mig.• af~
stammmg en beteekenis , naauw met elkander vrwant. In
het deen. is het digt , ijS!. digur.
DIGTEN , b. w. ik digite , heb gedigt. Digt waken
een Pat. digten, kant digten.
DIJ, dqe, v. , meerv. dijen. Het dikvan het been; op
91ZC d 1 e, VOI4Ek1, Zame)SteIIÂn dijha, d'8ttk,
,

DiJ, DIK,

o8

P EN K .'r$ leidt het van ci cri af, oen de dikte en nit-"
'zetting.
DIJEN, (bij KIL. ook dijden). w. , ik rilde be rg :e_
d ►-d.
Uitzetten , zwellen , in grootte toetuemen : he t
brood is gec ^
^f ere Qr,
z 'c , waarvoor men anders zegt , is ^^
De boonen ri jen reeds. Van hier d Jiri .
DIJK
, o, sv. , hetzelfde als dijen , hetwelk meest in g ebruik is. Hct komt echter zoo; bi A. LIOOGVL. voor,
doch in eene overdragtige be-teekeiii.s : bij zut eert voed-^
sel d qt Cl? groeit liet jor q vei'staiit.
.DIJK , in. , meert. dq•ken. den dam , eene hoogte van
paalwer k , aarde enz. , om liet water af te keet-en : eenen
`

d ,& opwerpen, den dijk doorsteken. Zoden ..aan clerz
dijk brengen -, om dien te herstellen en doorbraken voor
te komen ; ook fig.: dat bren,, t geene zoden aczn den
-dik ., dat helpt niet, baat niet. .iemand aan den dik
jagen, naakt en berooid wegzenden , gemeenzame spreek-wijs ; ook iemand op den dijk• netten ; man en vrou u
waren op den dijk gezet. VOND. Iiisgel jks zegt me t
vaan een grof, sterk mensch : hij zs een kerel als een

dj►J ; hy za g; er uit, of h1 uit eener d iik- gehouwen
ware. IM-Ien heeft aan dit woord ook eenen basterdnitg ng gegeven , en daarvan d jkcicu e , ddkag,ie , gemaakt;
,in 't . stut der d kagie. HOOFT.
Dijk had , onl. , ook de beteekenis van uwer , hoogd.
'eicli , angels. die , eng. di/eh , click, zwad. dike
ijsl.. dik!. Zameristell.: d kaarde', dijk .aa.s, clrjk breuk, dgkgeld , dijkgraaf', dijkçrczaftcha , clz ,-.
heemraad,.. d9L'Iheemraadscha n , dijkineester , dijkpaal -, d4kppligtig , dipC-regt, di ►ksclzouiw , dijksclii-i
teer , dijk; i'ei er , diikwezen.
WACHT, leidt het van bet angels. drein , d. i. gra-.
,

^

,

,

ven , af.

fLIKFN , . b. w. , ik dijkte , heb gedijkt. Eenen dijk op.

ier . en.. Doch in (lezen zin is bedi 'ken meest in e.
h-r Van hier dijker , dij.kwerrker , en de spreekwijs,,
ten aanzien van iemand , die veel, en smakelijk eet : hij

e.t aia
..
een dijker
, ai'ijkzng.

DIK , bijv. ii. en bijw. , (likker, dikst. Gezet , uitgezet

eert dik man, eene dikke vrouw. Drie vzn, ere4,.

dtk. Dai,e ,aanmexkelyke dikte ,heeft R een. "d boe b,
dik

DIK. DIL. D1\.
dik papier ,. een dikka buik. Fig , 9 ezwo11ei : een
,

dik been , eerse dikke, wang, flat uit v e l e , en na bij
elkander zijnde deden bestaat: dikke melk , dik bier,
dik bloed , diL gekleed. Voor veel ? overvloedig;.,,-4i'

4eeft dik geld. • Door dik en dun, zegt men, jt et
gerneene leven, voor: langs vuile, morsige wegen. Jact
onzijdige dik wordt menigmaal als zelfstandig gobezij,
b. v. : liet dik Pan het been , het dik (bezinks e l)
L'oijij, enz..
.. Pik plagt, oul. , ook voor dikijls gebezigd te wor-p
tien. Dit was bij POOT zelfs nog zeer gemeen:
PVantschoon het dik den knoop der trouwerbi,'dte4j8

Van anderen 'roeger staakt , enz. POOT.

In. G&dej1and zegt men , voor dit dik , nog dts , in de
gemeenzame verkeering. OTTFR. , WILLERAM0 CO r1oT1c*

gebruiken thio, dccho, thcco en dikLe, voor, ne
zngtnad liet zweed tikla bueekent hetzelfde. Dens1i,
Werd, hij (te oude Romeinen , ook in dezen zin gebezigd;
en in de barbaarsche eeuwen had spis&us dezelfde hetee-.
henis , waarvan de Italianen, hun 8J36880 ontleend hebben.
Zmenstel1 dzLctc/Ltlg , dikbast , diLjeenig , 1iLbe ,
dI)
1i&'kLg , dikbloedig , dikbuik , dtLbuzLiq, dt4/zt1,
dikkerd , dikkop , diklij9ig , dik lip , dikmczal, dik.
,naals , dikpen , diL'oetiq , dkerf,dzkwijls , jik
zak (dikpens) enz. Zie cligt.
DIKKEN, b en 0 W Ik diLte , heb .çredzkt. Be&,,
dik maken ; doch hiervoor is verdikken gebrnie1jker,
onz. , dik worden, met zijn de melk be git
z te - dik.ken HOOFT bezigt het , voor vemeerdeien alzoo
10

toeloop dikte

DIKTE , v , meerv. dikten Het zelfst naamw van I]et
bijv ne dik „ in al deszelfs beteekemssen
DIKWIJLS , bi1w van dik , voor veel , en wijl
ee in,
anders ook dikwerf, dziuzc&18 HooFT bezigt den er
grootenden trap diktiij1er..
DILLE , v. , het meerv. is niet in gebruik. Zeker ktuid:
de blanke J\ai8 vlecltt welriekende dille. VOND.
DTLLEN, zie bedillen.
DING, o , meery dingen Dit woord heeft weleer zeer
onderscheidene beteekemssen gehad WACHT beweert,
ut vele aarschjntjkhcid dat cle beteekenis van wooi d,
Cc 5
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DIN.

rede , gesprek , de eerste en oorspronkelijk e is. Van
deze , reeds geheel verouderde , beteekenis worde n , in . de
oude gedet kseflriften , nog vele voorbeelden gevonden
dLnch ()otes .mater, d. i. het. woord van God d en Va
der. Norj. Zelit thir iz Lucas , uuas iro thing thar
tho uuas , d. i. Lukas verhaalt u , wat daar hun ge_
sprek ware. OTTERID. Wijders komt het voor , in d o
beteekenis vazi een gesprek, waarin men huist , eene woor..
denwisseling , inzondcnccid voor het geregt , en dus ook
Gene , regtszaak , een regtsgeding. In dezen zin gebruikt
NQTK. dingstrit. In liet angels. is thing ook geen twist,
en veel een geregtlijke twist. Sporen dezer beteekenissen
zijn nog in eenige zarnenstellingen voorhanden. Waarcl ijnlijk is tot dit ding voor twist, het in sommige
plaatsen gemeenzame dingsiglieid te brengen , hetwelk
doorgaans, in den zin van oneenigheid , of twist , gebe-.
zigd wordt :, zip hebben telkens dingsigheid ; -- ik wil
piet die dir g si hezd niet te doen hebben , in den geBenen spreektrant.
Wanneer ons woord ding , in dezen zin , met het g r.
Joaln , qeregt , en het hebr. $i°'i en 1'I , voor liet geregt
w s ein , pleiten , p1, eeae regtszaaL , en een
regter , verwant ware , dan zou het eeu der oudste woorden in onze taal zijn. Bij OTTFRID. en deszelfs Ti'dge-"
. ooten , komt ding en geding ook menigmaal voor hoop,
en ,
gen voor hopen voor ; Bene beteekenis , welke met
4c vorige moeijelijk te vereffenen is.
D dank heeft tegenwoordig nog onderscheidene heter.
kenissen , b. v. , die van arbeid , bezigheid : ik heb he.4 e?z no g; t'ele dingen te doen. Zeker iets , als de algemeenste benaming om iets aan te duiden , welks eigen,Jijke benaming men niet weet , of niet gebruiken wil
tva0 is dat r-'oor eert ding ? De liefde is een wonderlijk ding. Ook voor eenen persoon , in hetg ewone le-..
a e4} eia den vertrouwelijken spreektrant : hare dochter is
een regt bevallig ding. In nog ruimere beteekenis, al-.
les , wat werkelijk bestaat , of voorhanden is ; doch meest
t ot !t Weerv. : God de schepper aller dingen. Einden de . ruimste beteekenis, alles, waarvan men een
Vit . ? hebben, het zij. werkelijk , of slechts mogel k ,
., et zy Bene zelfstandigheid , pf slechts Bene eigenschap:
.

ri

DIN. 4z1
hij gaal van groote duigen - zwanger , : smeedt groote
a twei pen ; alle cii^a^;^er bestaan in d,sze.. Bijzonderdijk , ijs den vertrouwelijkt;n $vijl : dat ding., die zaak .
die *voorslag , beult mij .M... hij geide mij de a Fee/ ,ue *jkste dingen.
Oul. werd ding ook voor eigendom,, bezitting,;. e m_
men ; en behalve deze , komt bi'
eene
•
J KIL..
nog nog
t ^^^d^aa
e
betc;ekenis voor , namelijk die van schamelheid , welke • - ij
ook iiog elders aantreffen : waerona .t dam end e Éva

li.izerr clitigen gedekt hebben, sullen ipij; op eei a cier ,.
cel -wel eens aenraken. r . j. ERWEDE.
WACIITER leidt liet woord ding. van doen af; - eene
aLleiding , die wel vele waarschijnlijkheid heeft,» doch echter
niet uitgemaakt .zeker is. En het zal altoos: moegeli'k,=_xl-.
J
^ a
Iep , ^ van den oorsprong van een zoo oud woord azeer,,
dan. eene }waarsch nlijke gissing op te geven. oei 4 diéze
zelfde reden , is het ook nog onzeker , of ding, in :den
;in van een .gesprek enz. , als iets anders dan dir, .g , ecne
zaak , moet b4schonwd worden,., , dan of hei slechts. ver
schillende bteekenissen von een en hetzelfde woord zijn.
Het is echter mogelijk , dat verscheidene beteekenissen ver.lorren geraakt . zijn ,. welke. de , sporten eenex .ladder UÜ éi
inzakt hebben , waarvan . ons thans alleon nog de, twee
,

uitelstë einden overig zijn.
DI \ GEL T , b. w. , ik dong , heb gedongen. Oul is het
genoegzaam in dezelfde beteekenissen gebruikelijk weest;
als het zelfstandige ding. Thans wordt het nog gebezigd ,
in den zin -vaan onderhandelen overnderij
p c s van ,koop

waren , minder bieden ., waarvan afdingen, bedfa n
overeenkomende met de oude betcekenis van over en weer

spreken , dewijl dingen en bedingen door wederijdüche
woordenwisselingen geschiedt. .ij dingt zeer 1att,v

hij heeft daarover lang gedongen. Nauw di gen4
en u'el betalen is eene gemeenzame spreekwijs,: g, ,
ti achten : naar iets dingen ; naar een -ambt 'din n ,
staan. Oul, zonder naar: 'k en . ding gheen ier.
SPIEG.
Dingen had oul. ook de heteekenis ave. platen.: ick
ben te slecltt , dinght gij voor zn4. C ti wa. .l i va i
zijn eenibe zamenstellingen gevormd':..
, als
c 'n -bank
regtbank , p leitbank ,din ap ^ ^ d g , nu regtdag,gdanghute ,
u re thuis , dingetoel , nu rçgtrstoe1,. diizg , • net
,

pleit.-
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lei itza ke Dinr, taal is , nog in gebruik. Zie hetzelve,
an hier dinger , dinging , dingster.
»INGSJ)AG , m. , meerv. dingsclag en. De derd e d ag in
.de week : aanstaanden dinÇfsdag zal ik bij u komen.
Dingsciag, bij K.1L,. ook dgnsdag, ci ssenda
sendag, hoogd. I)instug
, deen.
sda ^ zweed
zwee
d. •
.Y'J' g
t^s^
-

^

angels. titeSClaeg , tir 'e8daeg , eng. tiiesday , ijsl,
áyrsdaeg. Eenigen hebben het afgeleid van ding; , voo r
geding, en da; , zoodat dingsdag dan zoo veel zonde
zijn , als regtdag , dewijl de Ouden - op dezen dag , ge_
woonlijk regtdag hielden. Anderen brengen het tot Tuis.
co ,-eenen afgod der oude Germanen. TUINT. leidt de
benaming van ding sciag daaruit af , dat die dag aan den
Dinggocl , d. i. twistgod , oorlogsgod , (%Iars) , toegewijd
was. IHRE heeft beweerd , dat dangsdag hetzelfde is als
}het lat. dies ltïartis , dewijl JIiurs , bij de oude Angelsaksen ,- den naam . van Z'uu , Tz^', in den tweeden
taa nv. Tunes , droeg. Zoo ook -leidt TEN KATE dings-dag - van thinm , ding , voor Mars , en dag af. En
-anderen hebben weder andere gissingen over den ooro.sprong van dit woord gemaakt.
DI V.GTAAE , v. Van ding , voor geding , en taal. Eigenlijk pleittaal , rogtsgeleerde taal. Fig. gegronde , afdoende , voldingende redenering : hi sprak dingtaal
dat is dingtaal.
JJ1SCH, m. , meerv. dis.tchen. Van het gr. J''oxe , - lat. dis-..
1 U8 , 412^
.eene platte , ronde schijf , bij d€. Ouden , tot oefe -.
hing
ligchaams , in zeker werpspel gebruikt ; vervol. UL een ronde .schotel. Van bier is deze benaming tot
e1 ronde . tafel overgegaan , naderhand tot eene tafel in
..biet algemeen ; en thans wordt daardoor , eigenlijk , eens
spgstafel- aangeduid : aan den disch zitten. Daarna
tieten wif den disch VOND . Van hier discl doek ,
XIU tafeldoek , dischgeregt , nu tafelgeregt , dischlaken
uut tafellaken. Dischgenoot is nog in, gebruik. Zie hetslag ,

,

-

;

.

lve.

* CHG ENOOT, m. , meerv. dlscfi genooten. Iemand
in te.t...ons aan dezelfde tafel spijst
p , bgast.
:. HEN , zie aandisschen , opclissclien.
(bij KIL . ook diessel , diechse/) m., meerv. dis.. kZeker, gereedschap, bij de kuipers, timmerlieden en
wag*makrs .,;ebruike19k , : eene soort . van bijl: wy stel..
,

-

den
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den flux in +'t werk de dissele en de b j1e. Vo tD.
DiSSEL , (bij KIL. ook dóessel , dtlssel) in. , nieerv. dissels. Ook disselboom, de boom van eenen wagen ; door
middel van welken dezelve bestuurd wordt. Eer - lzn, e !
een kromme dissel. Vlucht heen met omgekeerde,
-

dissel. VOND.
DISTEL , v. , meerv. distels. Zeker gewas : 't velt vétwlld'ert van spitze distel VOND . Fig. , voor n oeije-lijkheid , onaangenaamheid : de distel van 't gebrecj te
$inooren , als 't behioort. VOND. Van hier distelach.

-

tig, distelbloem, clistelig ,. distelkruicd ; distelvznk.
DIT, het onz. geslacht van het aanwijzende voornaamw. de.
ze. Zie hetzelve.
DOBBEL , zie dubbel.
DOBBEL , m. Het dobbelen : eenen oeden eenera kwa-.
den dobbel hebben , gelukkig , ongelukkig dobbelen.,
DOBBELAAR , zie dobbelen.
DOBBELEN , o. w. , ik dobbelde , héb gedobbeld. Met
dohbelsteenen spelen. Ook om veel .. geld • spelen , grof
spelen : zij Zitten te dobbelen. In den genieenen spreektrant , zegt men : tegen twaa f oogen dobbelen , gevaar
loopen , om Bene zaak niet te bekomen. Van hièr dob~
belaa,• speler , dabbelaarster , dobbelarj.. Zamen-steil.: dobbellioorn , ddbbelliuis ,^ dobbelspel, dobbel.*
steen, dobbelziek, enz.
Dobbelen is eigenlijk zoo veel als dubbelera. T ui.
brengt ons dobbelen hiertoe 1 omdat men niet alleen
speelt , maar daartoe een tweede volstrekt noodzakel9k is.
BURM. acht het insgelijks hetzelfde niet dubbelen , uithoofde dat de spelers, in de hitte van het spel, -gare
het speelgeld verdubbelen. V. HASs. keurt beide .deze redenen af, en . neemt het ook wel voor dubbelen , n r
omdat liet - eigenlijke - dobbelen , d. L . met', dubbelst é cen
werpen , doargaans met. twee dobbelsteenen `' geschiedt: ',
DOBBER, m. , rneerv. dobbers. Pen van 'eer vischtuig : de
dobber wil niet staan. Bij KIL-. is . dobber ook r eerre
boei , een ankerblok , scheepsw. . Zie biei.
DOI3BEREN , o. w ,, ik dobberde , heb gedobberd. Op
en neer drijven: het schuitje lag te dobberen. HOOFT
heeft dobbervreugd , voor vreugde, •die spoedig tierdwijnt. Van hier dobbering.
JDOCH,P voe w. , hetzelfde als maar.' ik ` wil het u wet
-

,

seg.
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Pggê'i , doch gij moet mij l elos' n , enz. i 8n on(Ier
,eidt doch , thans , van toch , schoon het eerste , oul.
©,fik , voor het laatste genomen werd.
p0OHTER i v. , meerv. dochters. Een kind van b e t vrotia
wel. geslacht : eene huwbare dochter.
Hoogd . Tochtet° , angels. dochter, gr. Pvvx?,a.
DODDERIG , bijv. n, en bijw. , dodderiger , dodelerz t;r s t^
Van het oude dodden , dotten , ook doten , sufen , ilu
dutten 1 ligt slapen. Slaperig : hij was zeer dc#ddel•i d
Van hier dodderiglieid , en het in den gemeenen- spreektrant gebruikelijke dodoor p, voor iemand , die slaperig,
enig , is.

DOEDELZAK , m. , meerv. doedelkak en. Zakpijp , ze=
ker blaasspeeltuig : op den doedelzak spelen. De eerste
• delft van dit voord is , waarschijnlijk eene klanknabootsing ,, en ontleend van het geluid , hetwelk ztulk een speel.tuig voortbrengt.
DOEK.; o. , en gin. o meerv. doeken Lijnwaad. Onz. , voor
de stof : in 't fi-iqY"en nette doek. HOOFT . Even als
liet neteldoek , het zei/doek. Mannel. , voor een stuk
van die stof , eenen lap : eenen sneeuwwitten . doeck.
Houw. Zoo ook halsdoek, handdoek• , zakdoek cnz.
Het meerv. doeken wordt ook voor windeldoeken , of luren ,0 gebezigd: een kind in de doeken winden. Hiervan is het werkw. doeken bedriegen , gemaakt , als : ée-»
mand doeken , anders ook ier land in de luren leggen. Dat is mant een doekje voor heï bloeden , eene

slechte verschooning. Van bier doekmaker , enz.
DOEKEN , zie +`doek.
DOEL ., o, Een wit, waarop men rikt : zfr r zac •t e~p
't witte doel. VoNt). .let doel misen , het wit niet
:raken ;, ook fik. , zijn oogmerk niet bereikend Waarolijk heeft de gewone vergader- en oefeningplaats dei
schutteren hiervan have benaming ontleend ; doch in dc-en: zin. wordt het woord doel mannelijk gebezigd : in
'at xd, doel , of . gelijk het gebruik verkiest . doek v
vÂjn de de plaats , waar de schutters naar het. duel plag'tèn 'ksil4ieten. HOOFT heeft doelhui * en doelroer.

, o. ter.,, ik doelde, heb gedoeld. Mikken : esp
Fig. , voor bedoelen : waarop doelt gij ?'
eta _dztJ.
DOELWIT, o. Hetzelfde els doel;.; doch vreest in de
!OELEN

gurli3ki.. bknis van bedoeling, ooganerk ; /4 4aef

'"^c doelwit bereikt. DOES

DOE.
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b. w. , ik doende , heb gec oemt • Out : ,
toto 1
oeme
vonnis^e.n van het oude doem
d ,00rdeel , von
nis , waarvan doernsdag s voor oordeelsdag. Thans heeft
het alleen de beteekenis van veroordeelen , verwijzen:
iemand tot zekere straf doemen. Van hier cdoerner.
Zamenstell.: doemensr-vaardig i ook doem.vaardig ,
doemcvaardighe d , doemwaardig4Jk ; doemschirift, b j

HOOFT voor vonnis.

DOEN , b. w. , onregelm4 Ik deed , heb gedaan. in het
algemeen , werken , verrigten- wat hebt gij hier • te
doen ? Nienigvuldig zijn de overdragtige beteekenissen van
dit woord : zenen pligt doen , .volbrengen , een gebed
doen , bidden ; onregt doen , zlkh daaraan schuldig ]naken ; aalmoezen doen , uitreiken ; - iemands zin doen,
opvolgen ; iemand doen betalers , noodzaken te betalen ; van doen hebben ,, noodig hebben van zich doen
afleggen van zich afwenden ; doen meten laten weten;
in tabak enz. doen , tabak enz. koopen en verkoopen ;
eenen winkel doen winkelwaren vevkoopen ; bescheid
doen , geven ; rekening doen , ontvang en uitgaaf. t o.

men ; dienst doen dienen ; met iemand te ,doen hebben , zaken te verrigten hebben ; met eene rouu te
doen hebben , minnehandel drijven ; wat lieb .ik met u
te doen ? wat gaat gij armij aan ? wat is daar te doen?
wat gebeurt daar ? ik heb er mede te doen , het sniert
mij , dat zip zoo ongelukkig is ; , hij heeft niet veel. te
doen , heeft niet veel werk , of verkoopt niet veel ; zy
zoon maakt hem veel te doen , veroorzaakt hem groo
rnoeijelijkheid. Ook wordt het gebezigd ; om het voorgaande niet te herhalen; gij hebt nu beloofd te beter-.

len t maar zult gq het doen
Eenige $preekwijzen , met .den ; zijn , reeds verouderd t
b. v.: eenera gemeenera raad doen . hoerden offer
doen , offeren .; huu elgk doen , . een hu ► eltjk, aangaan;

hoewel men nog zegt : een goed huueljh doen; ,.eƒgeen doen , rouw bedrijven , ByB. 1477 ; jjfl jjjjjer
doen , ridder maken ; kond .' (otfle. c nd) ^doer ,' bekend
naken ; ter aarde doen , begraven ;, ee èri ,bo doén
tenen bok offeren , BYB 1477 - eenen dag .doen , ie
ren; oyandel jk doen , vijandelijk handelen, enz..
Doen wordt ook als zelfstandig gebezigd: dat is min
arp , n ne gewone biijs van handelen, gr iet h q ier dam
,

het
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:hd 1oetz en laten , ook zonder lidwoord„ ;,
dôen en laten , hij kan daar doen en laten wat hij iI
bp iem.and8 doen en laten, opieiflancls gehe(l C leVefls
wijs , letten ; hij zit in een goed doen, hij heeft een
goed bedrijf, middel vin bestaan. Vn hier doerier,
doering , in zamenstelling gebruikelijk.
Het bedrijv. deelw. doende. doend (dat dikserf, zelfs
bij anders nette Schrijvers , doenenci , doenende , doi1
zeer verkeerdelijk , gespeld gevonden wordt) heeft , in di
gemeenzame verkeering , ook de beteekenis van bezig,
werkzaam: hij is dapper doende.
DOENLIJK , bijv. n. en bijw. , doenljker,, donIiyht.
.

1 1

Dat gedaan kan worden : die zaak was niet döen4ik.
Van hier doenlijkheid.
DOENNIET , ui., meerv. doenniten. In het gemeene le-

ven , iemand, die niets doet , altoos Itti en ledig is: ik
heb geerie achti,*zg .'oor eeneri doenniet.

DOF m. meerv. doffen. Riemsiag zijnde een klanknabootsend woord ontleend van het geluid, hetwelk de
riemen onder het roeijen veroorzaken. Wijders een
slag of stoot in het algemeen: iemand eenen doj
,

,

,

1

,

,

,

,

,

,

ge-'en.
DOF, bijv. ii en bijw. , doffer, dof3t Dit dof is egn-

lijk zaniengetrokken van doof, dat zijnen wortel in het
atge1s. dMjan , bedekken, oerste1pen , heeft; zoodat
doof, len aanzien van de ooren , of het gchôor ,øo,
veel is a1 met vliezen bedekt. En schoon doof en dof
thans zeer onderscheiden gebezigd worden , iS echter der
zelver overeenkomst in ons docit'e , d. i. doffe. koöl,
overig. Eene doffe kleur , zonder glans ; een dof ge-.
luid, alsof geluidgevend ding met iets bedekt ware
dof Pan geest , zonder vuur, of levendigheid , als uitgedoofd. Van hier doflieid,. doffiheid
DOFFEN . 1. w. , ik dofte, heb gedoft. Van clof,en
slag , of stoot. Slaan , stooten. Van hier doffer, dôf-

ster.., doffing.

DOFFER , rn. , meerv. doffei'&. Het mannetje eener duif,
"biI(IL. duieré
v., rneerv. doften. Roeibank, van cloj, riem
slag, klanknabootsend woord: de bcot$rnan op de dôft.

VØNl.
DOG nz,, zneerv. doggen. Een groote engeïsche 'hond.
Vaa

DOGS DOL U)1Ç. DOL 4
Van let eng. dag , waarvan ok het .fr. dogu eti ,
dogge ontleend is.
DOGEN , zie gedogen.

QG(EE ,
Vict mp
rueeiv dogrer
men naar het doggerzand vaart , om kabe1jaauw te. van
gen , volgens VtNSCHOTET,
DOJFR , m., meer v. clojers liet g(Âe van een ei
KIL. ook doder, hoogd. Dotter. In het gemue Jevu
wordt het doorgaans , bj zamentiekkrng , gebe7 ig4 eert
,

door van een ei.
DOK , 0 . mcerv. dokken. Eene bes1oteni plaats ,
.

men de schepen legt, om die voor, wind en,

t be

veiligen : een schip wederom uit het dok uitgehaald.
WINSCHOT. \ in dit dok is het werkw. clokken ' gemaakt,

voor: de schepen in het dok halen. . Tq. .

KTE

brengt

dok tot duiken , dook enz. ADEl4* tot het angels., di-.
can, graven.
DOKKEN, b. w. , tk dokte, heb gedokt. In den gernee,

,

nen spreektrant gebruikelijk ,VOQr geven , afgeven. geld
dokken , geld schieten.. Zie opdokken.
DOL , m. , nieerv. do/ten. Roeipen. De uitspraak van dit
woord. is zeer onderscheiden van die des volgenden bijv.
iiaaniwoords , daar bier 4e o scherp-.kort , en daar zacht—
kort is. Zie mijne nederd. Spraal,. , D. 1 , § i. Van
bier doiboorci , het boord', waarin e dollen , of roeipennen, geslagen worden.
DOL , bijv. n. en bijw. , doller , dolst. liazenci , verwoed
1

.

eet dol inensch ; dol worden iemand dol maken.
Dolle (wilde) kerc'el , dolle hond. Van hier dol/zeid,
dolhuj.s, dolkop, doikoppig, doilenzctn, dolligheid
enz. Voor. dol, hoort men ook did.
DOLEN , 0. w..- ik doolde , heb gedoold. Hetzelfde als
dwalen, en waarschijnlijk ook hetzelfde woord , met
eenige verandering. Van hier doling, doôlhof, dooi"
,

weg en z*
DOLFIJN , m. , meerv. dolJijnenô Eigenlijk zçkere grottt
zeevisch , die. longen heeft , adem haalt , en daarom niet
bestendig ouder water leven kan : hoe de dolfijn d'öe-'
eis streelt en 8trijcLt met zijnen .staert en innen

VOND. Een hemelteeken, bestaande uit tien sterren t
t 'ertoont den dolfijn 8nel an 'aeri. DE DECK. Ook
werd , weleer, de oudste zoon des komugs Van Fratzrijk'
-

Dd
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dol jn genoemd : de bruiloft van den cloifzjn.. Hoovr.
Van het lat. delphin , delphinus , in het fr. dauphin,
ital. delphino ., spaan. de/fin , eng. dolphine.
3OLK. , m. , meerv. dolken. Zekere korte stootdegen ,
pook a tot dat men haar eenen dolk in den halo

duwde. VOND. Fig. : noem mij dezen naam niet, h
is een dolk in mine ziel.
Het lat. telum was werkelijk eene algemeens benami n g
van al zulke doodelijke werktuigen ; ja, bij de Romeinen,
komt reeds dolon, en bij de Grieken ao wv en coAWVx, in
de beteekenis van eenen kleinen , in Genen stok verbor~
genen , degen , voor. De aloude Kimbren noemden eenen
moordenaar`, waarschijnlijk naar zulk een moordgeweer,a
dolgur.
DOM , een onzachtstaartige uitgang , welke , sedert de invoering van het christendom , in gebruik geweest is. De
woorden , die in dom eindigen , hebben doorgaans tweederlei beteekenis , vooreerst , die vare staat , magt , of gesteldheid , als : eigendom , vrijclom , ouderdom , wasdom , weedom , rijkdom , enz. , en deze zijn bij ons van
het mannelijke geslacht ; ten andere , die van ambt , of
gemeenschap , of staat van besturing , als : christendom,
jodendom , pausdom , m.enschdom , heidendom , heiligdom , priesterdom , bisschopdom, hertogdom , vorstendom , enz. , en deze zijn b9 ons van het onzijd. ge-

slacht.
HOOFT en anderen bezigen voor dom , doom , als vr jdoom enz.
DOM , me , meerv. dommen. Domkerk , hoofdkerk : Te
Coelne ledise in den doem , d. i. , hij leideze te Keulen
in de domkerk. MELIS ST. De toren van eene C omkerk :

dan stapt hij op 't gebrom , het grof gebrom der
domklokke uit den dom. VOND. Bijzonderlijk , wordt (Ie
toren van de domkerk te Utrecht de dom genoemd. Zaa-menstell.: domdeken dolnheer , domheer•scitap , dom--

kapittel, danikerk , • domklok , domkoster•_, enz.

WACHTER en IHR. ' leiden dit woord van het veron-derdte duom , thuomo , d. i. geregt , ' af, -'stellende , dat
de domkerken deze benami:)g van de daaraan behoorende
geest lyke re
an ontleend hebben. ADEL • vindt d'essélf.
g tbk
bórspt'ong in liet itaiiaansche dorno . cinojn.oj, eene høofd
kikt dderen brengen liet tot het lat: domus , vwo ti
c ,
-

DOM.
('Ie tidtieieenwen c1ts eelie kerk . genoemd ,
zijnde het I,LiIS van dien Heilige , ter eer van welken de
ze of gene kerk gesticht was. Nog anderen stellen , dat
het woord dom. uit de voorste letteren dezer drie woorden
bestaat Domino 0p1i7n,9 Maximo , als toegewijd aan het
Opperwezen ; bewèrende , dat mert deze woorden oul.
bi1 verkorting , D. 0. M. geschreven , en daarvan, naderhand., met weglating der verkortingteekenen , DOM ge'
maakt heeft.
DOM , bijv. i. en bijw. , cic'mmer , domst. Bot, plomp t
een dom mensch ; zoo dom als eene koe , in de ge
Ineenzame verkeering. Gebrek aan oordeel verradend
verstandeloos : hij heeft zich in dat geval zeer dont
gedragen. Dat ii.'a een domme zet. Van bier domheid , clornrnig/ze.id , en in den gemeerien. spreektrant,
domkop, domooi' , voor een dom mensch , of iem and,
die. iets dom doet.
Dom beteekende oul. ook doof, gelijk KIL, nog dom
en b1ind, cl. i, (100f en blind, heeft.
DOMMEKRACHT ..V* , rneerv. dommek,'ac/iteij. Een.
werktug , waarmede men.' grooie kracht doet. Ook voor
iemand , die dom en met geweld te werk gaat: hij ie een
regte dommekracht.
DO1UMELEN, o. w. , ik dommelde,- heb gedornrneld.
Gonzen, gelijk de bijen : als nijre bijen,
met een
domme/end geluid. J. n. MARR. Ook wordt het in den
zin van morupelen . zacht spreken, van de nienschen ,
bezigd.. Van hier dornmeling.

DOMMELEN-„ . b. w. , ik dommelde , heb gedommeld.
Mengen , vermengen: men zag liet bleek en rood gedomme/t ondereen. HOOGVL. iWaarin men agft uw
kroost gedomnzelt onder ' mijn. HOOFT.
DOMP , zie damp.
DOMPELEN, b. w. , ik dompelde, heb gedompeld. Oii~

der water steken, laten zinken., zijnde het voortd. werk4&,
van het volgende dompen. Fig. : zijne losbandigheid
heeft hem in eenen poel van ellende geclompeld. Vn
hier clompelaar, zekere watervogel, dompeldoopj doop
hij indompeling, dompeling.
Voor gedompeld., is bedoen in gebruik geweest:
ach, red mij in ellendt bedoven. CANPH. Zie bedoven.
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DO!PPN, b. w. , ik clomple , heb gedo mpt. In het
water laten zakken , hetzelfde a13 dompelen. Fig. t dat
,do mpt een ijcler in de zorgen. HOOFT. In de krjgs
kunst zegt men : liet geschut ciornpeiz , de i* van voren
laten zakken , om lager te kunnen schieten. Eindelijk
wordt dompen ook voor dempen, uitdooven , uitbl us .
schen gebezigd : die dompen wil de goddelijke la
pen. VOND. En hiervan domper , domp/ioorn , waar...
mede men eene kaars uitdompt , dompig, bedompt : een
dompig huis ; dornpneus , een groote neus , in de ge-.
ineenzame verkeering.
DONDER , m. , meerv. donders: die van den donder
,

geslagen teert, VOND. De donder rolt verschrikkeljk
door de lucht. Het komt ook voor in de beteekenis van
donderslag : ik hoorde o;u'e,'u'acht eenen zwaren doiz-der. Zamensteil. : donderbui , donderbus, dondergod,

donclerL'loot , donderlucht , donder-'laag , donderwôlk , enz.
Donder, hoogd. Donner, enç:. thunder,.angels. thufl01' , fr. tonnei're , pels. bunder,, lat. Ioniru. F:en
klanknabootsend Woord , ontleend van liet geluid des
donders.
DONDERDAG , in. , meerv. donderdagen. De vijfde dag
in de week , welk , Op het voorbeeld der Latijnen , die
hem naar Jupiter genoemd hadden , ter eer van den
»oordschen Jupiter , , den afgodk Thor, die ook den4 naam
van donderaar droeg , is gen9emd geworden.'
DONDEREN , o. w. , wordende zoo wel opersoonIjk , als
ook persoonlijk gebruikte Donderde , heeft gedonderd.
Onpersoonlijk : het dondert , het zal donderen. Persoonlijk ,, en wel in eenen eigenlijken en figuurlijken zn.
Eigenlijk: de Heer donderde van den hemel. BYBELVERT. Fig. , een verschrikkelijk , den donder gelijk , ge-.
•Juid maken : ceize donderende stem; hij dondert met
Zijne stem. Ï'Vij hooi-den liet geschut donderen , om
het ontzettend geweld , door, de Iosbmanding van het ge•thut veroorzaakt.
Ontwijfelbaar is het, even als donder, een klanknaboötsend woord. V.n hier donderaar, donderer, bij
de Dichters gebruikelijk voor Jupiter, ook dondergod
genoemd.
DOINKEJt, bjvf U. en bijw., donkerder, donkerst. Ei-
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t ' k z*artael.ati . In deze beteekenis , wordt het nog
.erstellin
^ge bruikt
ten aanzien van de verve , in tegen ov g
van helder : die verte is zeer donker. Dat laken
is voor mij veel te donker. Zoo ook de zamenstell.: donkerblaa -uw , donkergeel ,. donkergroen , don-'
kei-rood enz. Fig. , van licht beroofd , duister : deze
kamer is zeer donker ; tusschen licht en donker. Betrokken : eene donkere lucht ; een donkere dag. On-zéker, . verborgen : de donkere toekomst. Onbekend :
donkere personen , bij HOOPT. De noodige klaarheid.mis
sende : donkere woorden , eerre donkere rede. Oivriendelgk , stuursch : een donker gezigt. Onvoordee-lig , onaangenaam : het ziet er donker voor hem ust.
Dikwerf wordt het als een zelfstandig 2iaamw. gebezigd
om uit het donker op te dagen. VOND. Ira het doiiere : gelik als een blinde oortast in , liet donckere.
BYBLLVERT. En hiervoor gebruiken wij thans. doorgaans
in derf donker- : ij zip, inn den dv,r^ •er. Van bier dopt-^
,

kerachtig, -donkerheid , donkerlyk•
WACHTER meent , (lat ia exen klank van dit woord
iets is, hetwelk de natuur der zaak aanduidt. Oul. is het
biervan afgeleide dons&eren , voor ve^cduisteren , ini, gebruik
geweest : eer die sonne donckert. Ben• J477..
DONS, o. De fijnste en zachtste vederen der vogelen :, een
kussen met dons- g'et}ulcl.. Fig. , voor een bed : in 't
zachte dons., VOND. Van hier het onverbuigb. bijvr. n.
donsets , van dons : een dorsen bed.
DOOD , aai. Na lidren toot. FIooi' T . Dit woord., is , al van
ouds , mannel. en vrouwelijk gebezigd , • gelijk blijkt uit de
spreekwijzen : in den dccd , ter .loon , tot der dood,
een mandes doods, «p straf des doods, ter dood
verwijzen , den dood .aan iets drinken, enz. Het
mannelijke geslacht is eclhter altoos, inzonderheid bij onze
Taalver wariten , het gehruikelijkste geiwest. Hiertoe be-

hoen de overdragtige spreekwijzen : den - dood arder tee,
oogen zien , zijn leven wagen ; den . 1ood* op de lilppen.
hebben , zeer gevaarlijk krank , bijna dood zijn ;_ in zq- 'n dood l o gen , zied in levensgevaar begeven.. . Zameu-%,..
:

stell.:

doorlaas , doQdbaar , doodbe , doDdbicer,

loodboek, doorbus, loodceel, doo.t graver, dood
kist. d'odklefcl. d'cdlied , doocdmaal , dood=sangst,^
-

dot! etsbeen , d000dsbnenderen , doovdsehrik,,.. t oodsclusla
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+c oodschzcldíg , doodsgevaar ciooc sltoofd .doodsla, ',
doodsltger, doodsnak , doodsnood , doodst raf , dood8ti• d, doodstroorra, doodvonnis , dvodwor2d, dood-

enz.
WACHT. beweert ,. dat , even als liet gr. eavz-ro g va t ^avgtq ,
sterren , komt , ons dood van liet verouderde douu en ,
r orrcle , doodzr9eet-,

ornk'ornen , afstamt ; welk douuuen , in dezen zici , . ze ;. r
dikwijls bij OTTII^. voorkomt.
DOOD , bijv. rn. en bijw. , zonder trappen van vergrootin .
Levenloos, gestorven : het kind is dood , een doode
,

hond , dood steken , dood Gaten , dood raken, dood
doen , ook overdragt.: lig zal :e dood doen , hij zal

wat uitvoeren , in den gemeenen spreektrant ; dood slaan,
<.lood schieten , dood bloeden , ook overdragt.: die Zaak
i s reeds dood gebloed , is al vergeten : zich dood eten.
dood hongeren , dood loopen, dood werken , dood
zingen , enz. Fig. , de doodle zee ; dus noeruden d.e
noordelijkste Scijthen de ijszee. Een doode tod voor de
kooplieden , wanneer geen handel gedreven wordt ; lij ,i
eer4 dood ligehaarn, een onwetend , geesteloos rn&;nseh.

Oul. werd dood ook voor doof, iutgedoojd , gebezigd
p el jr.k als die doode (doove) c•ole. BYB. 1477. Dit
-

dood wordt ook als bijw. , aan sommige Lijvoegelijke naam-

'woorden vastgehecht , om derzelver kracht te verrneerder•en , terwijl deze , in dit geval , geene - trappen van vergrooting hebben' : doodarrn , doodkoud, doodkrank,
dooldmoede , doodstil, doodziek , enz.
Ook wordt het als zelfstandig; gebezigd : een doode;
•

levenden en doocden ; de dooden begra 'enk.

00 )DELIJK , bije. n. en bijw. , doodelijker , doodel kst.
Dat den dood veroorzaakt : een doodeljkvergif. Ter'
dood toe : iemand doodelijk kwetsen. Aan den dood
gelijk : hij ziet er doodelijk uit. Hevig : een do'odel ke
laat. - Van hier doodel klieid.
I}Dt7DEN . bedr. w. , ik doodde , heli. gedood. Dood
slaan , ombrengen : iemand doodden. Fig.: z jne lusten
do_oden , bedwingen. I HooFT bezigt het , voor vernietigen, Inden gémeenen spreektrant zegt urmen iemand doodeen , ivoor : hem van liet tegendeel overtuigen : ik . ver_
zaal u. de waarheid; en dood nuj , als g . kunt. Van
dier clooder,. doodlag.
f OD$CH , lnjv: uu. en bijw.,, rloodsc4erR-, zeer doodseli.
-

-
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aan der dood gelijk : eene doodsche kleur, dood sche
lippen. Verder , naar , eenzaam , akelig : eene doodsche
plaats. Van hier doodschheid.
DOODSTEEK , n-. , nieerv. doodsteken. Een steek , waar-

van . iemand sterft. Ook fig.: dat is hem een doodsteek
in liet hart, dat veroorzaakt hem groot verdriet.
LOODSTUIP , v. , meerv. doodstuipen. Stuiptrekking
voor het sterven : in zijne doodstulp. VOND. Ook fig.:
dat was zijne doodstulp , zijne laatste poging , onder

neming.
DOODVERW , V. De bleeke kleur van eenen doode : de dood

Zin aang ezigt. In de schilderkunst
draagt de eerste verve , waarrtl'ede een stuk aangelegd wordt,
insgehjk,s den naam van d.)odverw.
D009W- RWEN , b. w. , ik doodverwde ,, heb gedoodveJrwd. Bij de Schilders gebruikelijk , voor : in de doodverw zetten : een lar d.y(l cap doodverven. Ook fig. :
hij wordt met dat ambt gedoodveruvcl , men meent.,
dat - hij . het zal krijgen.
I)OO DVIJAN .) , 111. , nieer-v. doodv, anden., In het vrouwelijke geslacht , dood yundin. L1 enlgk , een vijand, die
iemand zoo zeer haat , dat hij deszelfs dood begeert en
zoekt. Meestal wox•rdt liet genomen voor eenen ongemeen
grooten en bitteren vijand : zij zijn doodvijanden. Ook
i oi•d.t het op levenlooze dingen toegepast : hij is een

verw lag reeds op

cl»dvgand vann veel drinken enz.

DO(.)F , bijv. n. en bijes. , cioover, doofst. Van het gehoor
beroofd : doof zijn , worden. - Zich doof houders,
niet willen hoorgin , doof' zijn voor iemands klagten.
Aan' eens dopven mans deur kloppen , spreekw. , vergeefs aanzoek doen, Dof , levenloos : eene doove kool ,
oul. ook doode kool. Onderscheiden gevoel missende:
rngn vinger is doof. Stomp : een doove prikkel.

doofachtig , doofachtigheid ,- doofheid. Zie dof. .
J) )()I , m. Het dooijen : dat is een getvenschte dooi.
)()()I,l ;N . onpers. w. , het dooide , heeft gedooid.
Ontbonden , vloeibaar worden , met betrekking toi het ijs,
of Hetgeen bevroren is: liet heeft van, daag sterk ge-,
dooid. Zawensteli.: dooiweer .
DOOP, ira. Eigenlijk , dornpehing. wijders, besprenging
met
Dd 4
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niet ^ater : liet stuk van den doop: fl OOPT E er

kind ten doop houden. )verdragt. , wordt s ik us , oru
het indoopen, , ook doop genoemd , als e jee•drrn p , ff uu r-doop, enz. , waarvan. cdoopvi.sch. Zaruensteil.: doopbek-*

ken , d oopboeL• , doopte ell. doopeeel , doopda C. -, doopreí`ittg;•e•, doopne er, d0000hhek, clooplini.s , doopkleed,.
doopmaal, doopnaam , (Loop e!, doopsgezind , doop,
vader,, doop water , enz.
D OPEN, b. w. , ik dOT>JJfe , heb ,,cdoopt. Eigenlijk ,
dompelen , onder water later zakken. Wijders , niet water .hesprengen : een kind doop en. 'ig. , noemen , eenen
naam geen i ik doopte heat reet den naam van eer•feaai•dig. _Den wijn doopen , water in eden wijn doen
in de gemeenzame verkeering. lndoopen : brood in melk
tloopen. Van hier Cooper , dooping , doopeling.
`rFN KATE brengt het tot het oude diciven . (merWe-,
i e , urinare) , TUINDt.. tot het r. J -rt.v, Qnder water
du' iken , donnpelern,
} j R zie clojer.
DOOR , voorzetsel en bi `V. Foor .ct el , dieizende , eiáen^
lijk , om eene beweging aan te duiden, welke de bestanddoelen eenes dings , van het eene tot het andere einde,
van elkander scheidt : door het papier steken ; door
heet water zweinrnen. Verder, eene beweging langs (le
binnenste deelen van een reeds gescheiden geheel : door
•

-

de deur gaan; door liet venster zien; door- de vingeren gien , overdra t. , iets stilzwijgend toelaten ; door
de straat rijden. Fig., van den tijd: door alle eeuwen , ook door alle eeuuven Tieeri ; door het gan.sc/ae
jaar , ook het gansetie jaar door. in eeni ,e gevallen
moet door -achter het zelfst. rnaamw. geplaatst worden : h, den ganschen nacht dooi- , ; e -naakt, Als een
middel om iets voort te bren0cn , veroorzakende , of medewerkende : door geld kan mixen alles doen. • Al leng-

de ik uwen t jt . door mijn verhaaste dood. VOND,
.Doch- zu ben ik gelukkig geworden. Voor onder , doch
aBet ii in de uitdrukking door elkander : alles door ei-

ander rne qen, googen , enz.
l3rjw. , voor versleten , verscheurd , in het gemeene le-ven -;' de schoenen zijn reeds dooi-. Dikwijls dient het.,
om de heteekenis. vun een wooz•d te stevigen : clóorkoud
qn, '.?oor en door beteekent , in den gemeenen en ver-

t ;oL -
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toiweJijken spreektrant , van het . begin tot het einde , ván
het eene einde tot het andere , geheel er, al : iemand
ibor en door steken ; -- ik ben (ooi' en door nat;

k ken Item dooi' en door. HOOFT bezigt door ook in
den zin van voorbij : nu de gelegenheid door wat.
Als voorzetsel, wordt door ook met werkwoorden zanlengevoegd, en is dan een scheidbaar, en dan weder
oen onscheidbaar voorzetsel , naar mate de verschillende
beteekenissen , waarin de daartnec e zamengestelde werk.
woorden voorkomen , zulks somwijlen vorderen. Als on--

scheidbaar blijft het , in de vervoeging, onafscheidelijk aan
het werkwoord gehecht , terwijl de nadruk der uitspraak
ol, het zakelijke deel des woords valt : doorblcíderen ,
,doorbladerde, doorbladerd , te doorbladeren -- door;rrvnden , doorgrondde , doorgrond , te doorgronden;
,doorbóren , doorboorde, doorboord, te doorboren enz.
Als scheidbaar ontvangt het , in de onbepaalde wijs der

werkwoorden , den klemtoon , en wordt, in de vervoeging , van de werkwoorden afgescheiden ,. die h'in verleden
deelwoord , alsdan , met inlassching van ge vormen, en,
i;i (Ie onbepaalde wijs , tussche n tiet voorzetsel en het
werkwoord , - te ontvangen s doorbreken . brak door ,
doorgebroken . door te breken ; doórhalen , haalde
door , Gloor; ehaald , dooi' te halen .; doorboren , boor£.e door, dooi-geboord, door te boren.
Men. ziet (bis, dat door , voor een en hetzelfde werk-

woord geplaatst , somwijlen , scheidbaar en onscheidbaar
tevens kan wezen : hetwelk , bij de opgaaf der woorden
zelve , nader zal blijken.
Door , als een scheidb. voorz. , voor werkwoorden ge
plaatst , versterkt dikwerf derzelver beteekenis , en heeft

den zin van bij aanhoudendheid , zonder ophouden , b. v.
doorschieten , doorwandelen , enz.
Oul. werd voor door , als voorzetgel en als bijwoord,
ook deur gebezigd. Zie deur.
DOOR , bijv, n. , voorheen in gebruik voor dwaas. Van hier
doorheid voor dwaasheid.
DOORBAKKEN , bijv. n. , zijnde het verleden deeles. van
doorbcíkken. Dat wel gebakken , en dus gaar is: doorbakken . brood. Doorbakken, met een scheidb. voorz.:

ik bakte door, heb doorgebakken, beteekent voortgaan
.met bakken,
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il► 7t RBERSTEN , o. W. , ik borsi door, ben doorgebor.tfen• Aan stukken bersten.
)) B 3TEN , bb. w. , ik beet door , heb doorgebeten.
tend doordringen : liet i te ha rcl , ik kan het niet
doorbijten. Fig. , iets_ doorzetten , met wegruiming van
(le hindernissen : ik heb de zaak begonnen, ik wil er
'pi.fL doorb ten.
DO RBLADIJREN, b. w. Van het scheidb. en onscheidb.
voort. door en bladeren , van blad. Scheidb.: ik bla-derde dor , heb dooi-gebladerd. Var:. het begin tot
liet einde in een boek bladeren ; ook vlugtig doorlezen
wanneer men de geschiedenis (ioorblacl?Ï•t. Van hier
doorbladering. Onscheidb. : ik doorbladerde , heb
dooi•bladercl. hetzelfde als liet voorgaande , doch aait
den verlbevenen scllrijfstcjl inzonderheid eigen : doorblader het boek des noodlols .
b )ORBLA.Z N-, b, w. , ik blies door , heb doorgebla,en. Door iets heen blazen : ik zie geen gut, waar ikdoórbla.-en- kan. Blazend vaneen scheiden : liet is zoa
clun , dat men Liet doorblazen kan. Blazend doordri ngen : de -wind heeft er schoon doorgeblazen , in het
g e meene leven. Ook aanhouden met blazen.

L)O()RBOBEN, L. w. Van liet scheidb. en onscheidb.
voort. door en boren. Scheidb. : ik boorde 'door, heb
(I000r• el)oo,•cl. Van het eene einde tot het andere boren
ik . heb de plank cloorgeboor•d. Ook aanhouden stiet
boren. ()nscheidb.: zk doorboorde , heb doorboord.
: '. een sc/zz'p doorboren , in den grond schieten. Ik
doorboorde , doorstak , lier , met den degen. Ieder
woord uwes brieft is een dolk , die nnz n hart doorboort. . Van hier doorboring.
')O:.00R..BRA A K , v. mneerv. doorbraken. Van doorbreken.
Hetzelfde als dorbreking : er is eene doorbraak (bij
HOOFT doorbrek) in den dijk gekomen.
00RBRADEN , bijv. n. , zijnde het verled, • deelw. van
doorbraden. Dat wel en gaar gebraden is. • Daórbiaden , ik braadde dooi• , heb doorgebraden , beteekent
aart h oti d en niet braden.
DO RBR A NDEiN , o. w. , ik brandde door , heb en ben
doorbrand. Brandend door iets dringen : het vuur
ii'andt door, heeft doorgebrand. Het hout is haast
rloorge brand. liet wordt ook bcdrijv. gebezigd : laat
o;2s
;

-

-

tWO.
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Ih)OBBREKEN , b. en o. w., ik brak door, heb en bo,z
(IOOIRebroken. Bedrijv. , brekend cenen weg door iets
openen: hij heeft door den muur gebroken. In stuk.
ken breken: eerien stok doorbreken. Ook aanhouden
tiet breken. Onzijd. : de P q and zoekt door le breken,
door te slaan. De zon is doorgebroLen , te voorsciij*
gekomen. ()e zweer zal haast doorbreken, open gaan.
De dijk brak door. Van hier doorbraak dorbre..
king.
DOORBRENGEN, b w., onregelni. , ik bragt door, hel
cloorgebragt. Met wegruiming der hindernissen, door
eene 1)Iaats brengen: ILet oog der naald is ie klein,

ik kan eç den draad niet doorbrengen. Fig. , verkwisten: den tijd nutteloos doorbrengen. huij heeft
al het zijne cloorgebragt. Van hier doorbrenger, door.
brengster doorbien ging.
DOORDAJNSEN, b. w., ik danste door, heb doorge..
: clans!. Door , veel dansen verslijten: hij heeft zijne
-s.C.Aoenen clooi'geclanst. Ook. aanhouden met dansen.
DOORDENKEN , b. w. , onregeirn. V.-rij het scheidb. en
onsclieidb. voorz. door en denken. Sebeidb. : ik dacht
door, heb doo,rettac/ji. Naar alle deeleii en omstan-.
(liglieden bedenken , niet ernst zijne. gedachten op eenige
zaak vestigen : ik heb de zaak rijpeljk cloorgedac/it.
Ozischeidb. : ik doordacht, heb doordacht. in d
voorgaande beteekenis : een wel doordacht onu'eip.
I)OORDIEN , voegw. Zie naardien.
IJOORDOEN , b. w. , ()fllegelm. , ik deed door. lieli doorgedaan. Met wegruimiiig der hindernissen, door eene
Plaats doen : liet gat is ie naaziw , ik Jan er het to uw
nog niet doordoen. Fig., Uitschrappen, uitwisschen;
.

cciie rekening op zijn boek dooi-doen.

DOORDOUWEN, (clooïcluen) , b. w. , ik douwde doar,
heb doorgedouwd. Door iets heen douwen.
DOORDRAAIJEN , b. sv. , ik di-aaide dooi- , heb doorg.
diaaid. Door iets l)eeii draaijen. Ook fig. , voor • uithelpen: hij zal er zich wei doordraaijen.
DOORDRAGEN, b. w., ik droeg door, heb doorgedra.
gen. Door iets dragen: het water is te diep, ik zal
er doordrcigen. Ook aanhouden met dragen..
flOOR.
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OORDRAVEN , o. w. , ik dr•nc° de door •, heb doorge-d,-„„ld• Aanhouden niet draven , sterk draven ; van . (te
)aa rdein. Fig. , met iets aanhouden , het sterke r doorzet-

ten.: eerst leest hij zacht en langzaam , maar na
eene wijl gelezen te hebben , begint hJ door te dra-

een , in het genleene leven.
DOORDRIJVEIN , b. en o. w., ik dreef door , heb do o ,.
gedreven. Bedr. , door eene plaats drijven , of dwing en
te gaan : de schapen werden het water dooi-gedrevern ,
of door liet water gedreven. Fig. , doorzetten , onaangezien alle hindernissen, zijn oogmerk trachten te bereiken : eene zaak doordrijven. Van hier doordrj er.
Onzijd. , met zijn , door Gene plaats drijven , op het water :. de schuit is onder de bi'ug doorgedreven.

)OO DRILLEN , b. w. , ik drilde door , .., lieb doorgedrild. Door iets drillen (niet de drilboor) ; zie
drilien.
DOORDRINGEN , o. en b. w. Van het scheidb. en onscheidb. voort. door en dringen. Scheidb. en onz. : ik
drong door , l)CI en heb doorgedron2g en. Dringend
door eeres plaats koen : liet volk stond te digt , ik
kon niet deoi•drin m •en. Het water was tot in ons
huis d()()rgedrofagerz. Ook aanhouden met dringen.
Fig. , bedr. , onaangezi.en alle hindernissen , zijn oogtnlerk
trachten te bereiken , hetzelfde als doordrryven : gij wilt
alles 77-lct(zr doordringen. Van hier doordringer . (in-

scheidb.: ik doordrong , heb doordrongen Bedr.,
d oor alle deelgin heen dringen. Doch in het gerneene
l even zijn de deelwoorden alleen in gebruik : eerre
doordringende koude. Een man van een doordringend verstand. Van hier doordringendheid.
J j was van sclLcictnite en berouw doordrongen;

vare verworzdef•ing doordrongen. Van hier doordringel k.
DOORDRUIPEN , o. w., ik droop door, ben doorgedro~
pen. Doorlekken , doorzakken : zeker vocht laten doordruipen , b. v. door eersen doek. Fig. zegt men van
iemand , die dun en mager <;e^vorden is, en wiens kleederen , om die reden , ruim oni liet lijf hangen : hij druipt
dQ•or zijne kleeder•en. Zich stil weg maken : liij is doorg edropen. Diea,druipt hij door. J. D. MAlE.
JO.:°O RDRUK EN , b. eis o. w. a ik drukte daar, heb
doe t•-.

DOO.
,doo rgedrukt. Bedr. , door iets heen drukken : citi'o4,i-'
3ap doordrukken , door eenen doek. Door drukken
eene wond toebrengen: een paard doordrukken. Onz.,
van het papier , wanneer de letters zich op de tegenzijde
vertoonen : dat papier drukt door. Doordrukken be
teekent ook aa nhouden met drukken. Van hier, door-'
-

drukkirig.

DOOROUWEN , zie doordouwen.
DOORETEN , b. w, 7 ik at door, heb doorgegeten.
Doör endöOir : de' wormenIzebben de kaas door'
gegeten. Ook aanhouden met eten.
DOORGAAN , o. en b. w. , onregeirn. , ik ging door,
ben en heb doorgegaan. Onz. , door eene plaats gaan
ik heb mij in de S1CUI niet opgehouden, ik ben maar
doorgegaan. Van het eene tot het andere einde gaan
de kogel £8 hij den schouder doorgegaan. Hard
gaan :gij moet ' wat doorgaan. - Ook aanhouden met
gaan. •Fig. , hollen, van de paarden : dc paarden sc/zrik
ten er..1 gingen met ons door. Zeilen , van de schepen

het s/zip gig er snel dooi Vcggaau sttJetJe8
doorgaan ,. . niet . een meisje doorgaan. Toegestaan

worden : die zaik zal nie,t doorgaan. Tot stand ge~
bragt worden: liet huwelijk gaat niet door. In alge
meen gebruik komen : clie kleeding zat niet doorgaan.
Kracht hebben, van gewigt zijn : die stelling gaat niet
door. H oorT *b ez i g t doorgaan met iets, voor zich van
iets meester maken, liet deelw. doorgaand is voor ge
durig , aanhoudend , gebruikelijk: eene doorgaande kaoriii.
Bedr. : den tuin doorgaan. Fig. , vlugtig doorlezen
ns doo'gea'in Onderzoeken
ik- heb lztt boek-eens
wanneer ik mijne 1eQerz8gechie4eais doorga. Door
gaan verwonden: ik heb mijnevoeten doorgegaan
lnsgelijks ; dodr veel gaan versljten : ik heb mijne SChO&
neri doorgegaan.
zoodanig
gemeenlijk,
DOORGAANS , '
iets is doölRaans moeijeljk te onderzoeken.
DOORGALMEN , o. en b. w. Van het scheidb. , en on-

bijwo*

,

'gewoonlijk:

scheidb. voorzo door en galmen. Scheidb. en onz. : ik
galmde door, heb doorgegalmd/ Met eenen galm
doordringen. Onscheidho en bedr.: ik doorgalinde,
heb doorgaimd Ja onze 6iwlofttaal, doorgaimt
• van lied! OJ.) lied!. POOT.
DOOR-

fl00.
DOORGANG , n. , rneervo doorgangen. iiet doorgaan

of het gaan door eene plaats: ie,nand den doorgang
be twisten. Eene plaats, waardoor men gaat , of gaan
kan : eenen doorgang maken ,'
dit huisheeft tøee
doorgangen

.

.

DOORGIETEN , 1). w.. ik goot door, /eb doorgegoj.
Door eere opening gieten : wijtz , bier ,. doorgiete n
door eer.eii trechter* Ook aanhouden met gieten. V e l i
hier doorgietiag.
DOORGLIPPEN , o. w. , ik glipte dooi-, ben doorge
glipt. Door iets glippen; zie glippen.
DOORGOOIJEN, L. w., ik gooide door, heb doorqe
gooid. Door cciie opening gooijen : de ring i8 te klein,
gij kunt ei' den bal niet doorgooqen. Eene opening
maken , door gooijert verbreken : hij heeft /zet gIa
dooi'gegooid. Ook aanhouden met gooijen .
DOORGRAVEN, b. w. Van het scheidb. en onscheidb.
voorz* door en graven. Scheidb.' : ik groefdoor, heb
doorgegraven. Van het eene einde tot het andere gra

ven: een stuk lands doorgraven. Ook aanhouden met

graven. Onscheidb. : ik doorgroef, heb doorgraven:
Sij hebben mijne handen ende nijjne voeten doorgra v en. BYBELVERT.
DOORGRIEVEN , b. w. , ik doorgriefcle , heb doorgriefil.
Doorwonden: uwe smart dooi-grieft mij , doorgrief t
mij het hart. .

DOORGROEIJEN, o. w., ik groeide door, ben doorge
groeid. Wel opgroeijen : dat Unci begint door te
groeijen.
DOORGRONDEN, b. w., ik doorgrondde, heb doorgrond. Grondig kennen, verstaan: die raak i aiet/e
doorgronden. Van hier doorgronding.
DOORHAKKEN, h. w.. ik hakte dooi-, heb doorgehakt.
Door hakken vaneen scheiden: een been doorhakken.
Ook aanhouden, met hakken. Van hier cloorhakking.
DOORHALEN , b. w.., ik haalde door, heb doorehaald. Doortrekken: het gat is te naauw , ik kan er
het touw niet door/zalen, Fig. : ik zat er clie zaak
wel-doorhalen, doen gelukken; de zieke zal het er
wei door/zalen, herstellen. Doorstrijken, uitwisschen:
ik heb dat, op mijn boek dooi'e/zaaki. Bekijven, bestraffen: ik heb hem lustig doorgehaald. Papier
1

door--

D().

t

doorhalen , nat maken , lunzen doorhaletz , stijveui• V:1n
hier doorhalin ,̀(r
DOORHELPEN, b. w. , ik hielp door , heb doorgehol ^
pen• Door eenti plaats helpen : ik hielp hem door de
poort. Uit zekere moeijeljkheid helpen : zijn vriend
heeft hem er doorgeholpen. Doorbrengen , verkwisten:
hij heeft al zijn geld doorgeholpen , in de gemeenzame
verkeering.
DOORHOUWENN, b. w., ik hieuw door, heb doorge. .
houwen. Doorhakken.
DOORHUTSELEN , b. w. , ik hutselde door , heb doorgehutseld. Door hutselen , onder elkander schudden. Zie
-

hutselen.

DOORJAGEN, b. w. , ik joeg door , heb doorgejaagd.
Door eene plaats jagen : eene koe door de sloot jagen.
Ook aanhouden met jagen. Figuurl. : zijn goed doorjadoorbrengen , in den gemeenen spreektrant.
DOORKERVEN , b. w. , ik korf door , heb doorgeL'orven. In stukken kerven. Ook aanhouden met kerven.
DOO E4KIJKEN , b. w. Van het scheidb. en onscheidd.h.
voort. door en kijken. Scheidb.: ik keek door , heb
doorgekeken. Door iets heen zien. Onscheidb. : ik
doorkeek , heb doorkeken. Van alle kanten bezien : ik

-

heb de zaak doorkeken.

DOORKLIEVEN , b. w. Van het scheidb. en onsclieidh.
voorz. door en klieven. Scheidb.: ik kliefde door ..
heb doorgekliefd. In stukken klieven : klief het blo.
door. Ook aanhouden met klieven. Onscheidb. s ij"
dooi•kli jde , lieb doorkliefcl. In den dichterlijken st,ji
de dunne luucht doorklieven , van de vogelen.
DOORKLOVEN, b. w. Van het scheidb. en onscheic i..
voorz. _ 'door en ' kloven. Scheidb.: ik kloofde door
heb doorgekloojd. ` Onscheidb.:. ik doorkloofde heb
'do orkloofd .: zoo dat de klanck de lucht dad rkloo, f i.
CAMPK.
DOORKNABBELEN , b. w. , ik knabbelde do or ,
doorgeknabbeld. Door iets knabbelen.
DOORKNAGEN , b. w. Van het scheidb.. en ónscl i l f^.
vóorz. door ex knagen. Scheidb.: ik khaagde donr
;

-

-

heb dooi geknaagd : de wormen hebben het hout
clou rmèknaagd.' Onscheidb.: ik doorrk'na gde heii
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• als sik na m ine Izuit Glit door'h'naeglti
t^oo^'-knan
Brullen hebben. B VBE ,rERT.

00ORKNED EN , i. w. Van liet scheicIb. en onscbeidb,
v oort. dooi' en. kneden. Sclyeidb.: ik kneedd e door,
heb doorgek Weed. Het eene door liet andere kneden
ik- heb ei' de boter al cioot•, rek i ed. Ter dee;ê kraedern : 1Lebt gij liet meel goed doorge Weed ? Ook ZRa^^houdeii met kneden. Onscheidb.: doch hieraan is- ht
verkd. deelw. doorkneed , voor , gekerd. , verstandig , al.-:
leen gebruikerk: hij is een doorkneed 7nan ; eelt;

.

doorknede verharicieiia .

.DOORKA EED , zie cioorkrleclerz.
DOORKOKEN , b. en o. w. , ik kookte door, hei dor.
gekookt. , bedr jv. , liet eene - einder liet andere koken :
men moet er de melk maar doorkoken. Onzijd. , te y
dege koken : het water heeft, ^oorgekookl*
DOORKOMEN , o.. w. , oni'egelc-n. , z • kwam door, t ei?
doorgekomen. Door eet -ie plaats komen : de weg is zoo
sleclit , dat men e• niet doorkomen kan. Fig., opkomen , hersteld worden : de Zieke is er nog gelukkig
doorgekomen; Zit .leeft, alsof er geen doorkomen
aan ware ; dit zegt men van iemand , die zijn goed en

vermogen verspilt.
DOORKRABi3E .,,E , b. w. , ik krabbeide door, heb doorgekrabbeld. VV oortdui, . w. van doorkrabben. Door iets
krabbelen. Ook aanhouden nanet krabbelen. Door krabben verwonden : eentizweer doorkrabben , of door-

krabbelen.
DOORKRUIPEN, o. en b. w. Van het scheidb. en on-scheidb. voorz. dooi• en kruipen Scheidb., onz.: ikkroop door , ben doorgekropen. Door eene opening
kruipen : liet gat is zoo groot , dat een muis er ge•makkelijk doorkruipen kan. Oiischeidb. , bedrijp•.
ij heeft alles
ik dooi-kroop , heb doorkropen. Hij
doorkropen , fig. , en in den geineenen spreektrant , hij

heeft alles doorzocht.
DU`OF KRUISEN , b. w. Van het scheidb. en onscheid b.
voQrz. door en kruisen. Scheidb. , ik kruiste door,
litb doorgekruist. ' Door eene plaats kruisen, dik-

werf op en neer gaan, reizen, trekken: hij heeft de
gcrnsclie stad doorgekr.•uist. Onscheidb. ; ik doorkrui s-

D O O.
kr tisMe • I.e11 doorkruist.. ik d(rÂrisi&t de wereld_
jr rl mijne Jeugd czf
tJOORK.UNNEN , o: V. onregeime Ik.
door f • he1
dooj•.gekonnen. En de mogelijkheid zzijn
ij n , om . door iets te
geraken : de speer kan er niet doór 3 door de plank
eliz. ()verdr : dat kan er niet door- dat gaat n",
"n ; (lat is ongeoorloofd.
D `OO11.LA'rEN 0 h. w. , ik liet door heb do,z-gelote ^
Doorgaan , doorloopen laten , enz.: de deur wcts geslo- ►
ten . en neen twilde oris: riet doorlaten Leder ka
gene vochtigheid door, d. i doorvlieten.
DOORLE.EREN ; b. w., ik ,leerde door. heb doórgeleerdd
Ten einde. leeren . bij heeft het boel doorgeleerd,' Ook
aanhouden met leeren.
DOORLEIDEN , bi w., ik leidde door, heb doei elezd.
g
Door eene plaats ieidein
DOORLEZEN , b. w., ik lcts door, heb door #elezea..
^Tan het begin tot het einde lezen ; ook aanhou en met
lezen.
DOORLICHTEN, b. W , tk -lidrite door 4 heb, door e.0
licht. Door middel van. :een voorgehouden licht iernabd
door eene plaats leiden de gang i donker y ik sta r
,

u door ic%terri

DOORLIGGEN, ba r w. 4 ik i lig door, heb ddo rge1egeït.
Door li gen Bene wonde veroorz4ken de zieke, hee/ t
. zich geheel d oorgelegert-, in het gewone leven, .
DOORL BBEFEJ , zie door'cvaden.
DOORLOOP , in , meer^r. cloorloopen. Eené plaats 0 Waar.*
door men loopt , doorgang.
-

DOORLO.OPE,.JN , o. W en b. w. Van het scheldba ets o ï
acheidh.. voor.TF door en /dopen: Scheid..: ik liep door,

hen en heb dcorgeloopen. ±C nzijcet
,, m
a ,. foor
eene Maats loopen hij hield ziet n iet op , hij 1l * `

?naar door.. filet water loopt onder de brug do r.
;

Ook aanhouden met IOGpen. Bedrijv. , dr veel looms
verslijten t Jij'_' heeft Zijne schaeriert geheel doorgeit*..
c;i r`
^a en. Van het
ndeeerretot het andere loepen
,iep
de gansche stad daor.. Insgelijks lig. , #die . deelen í u .^
lig besch.euwen een boek , eene rekening d+ ri

pen . ^iugtig , doorlezen.
(hgebeidb. . ik '
r`lii
/z& d or ropen. B.edrq , an het eerre einde . to!'. l,et
. aiidere loepen i . de' Iteineleclhe ligchinri en: sla
n=
pek
Ee

o,
en

di hiiu vàórgeschr•evefe kringen, big. , vlagtig
-

esc bouwen : ik doorliep , met mijne gedachten , al de

1:.gsschiédenissen der eeuwen. Doorloopen vleesch

zegt men , wanneer het vet door liet mager loopt ; anders
ook doorregen, doormengd
+OORLOUTEREN , b. w. 1 ik doorlouterde , heb door
louterd. Door en door louteren : hij salse doorloute-^

-

ren, a18 gout ; de reden des ieeren ie doorloutert.
BYBELVERT.

JOORLUCFITIG , hilr. n. en bijw. , doorluchtiger , doom
luclitigst. Waardoor de lucht gaat , -M-- dat openingen
beeft : een doorluchtig dak. Doorschijnend , helder

het glas is doorluchtig. Voornaam, heerlijk: een doorluchtig Forst. ..den doorluchtig verstand. Van hier
'c oorl.uchtigjzeid. Voor doorluclitig gebruiken de Dichters dikwerf. met wegwerping van ig, doorlucht hoe
ílï-omnt , dooi-luchte Drost. VOND.
DOORMARSCLI, in. , meerv. doormarschert. Van hes
fr. marche , en het voorz. door. Doortogt, doortrekkingR van krijgsvolk : vele doormarschen hebben

wanneer het krijgsvolk dikwerf door eene plaats trekt. Zie

warscli.
DOOR''IENGEN , b. w. Van liet scheidb . en onscheidb.
voorz . sloor en mengen. Scheidb.: ik mengde door ,
heb doorgemengd. Behoorlijk mengen , het eene door
het andere men g en : hij Mengde het meel door; gif
moet er boter doormengen. Onscheidb. : ik doórmengde , heb ' daormnengd : met hoe gele bitterheden is'
ons leven niet doormengel !
DOORN , m. , mmneerv das r•nen. Eene spitse punt die uit.
liet hout door den bast heen groeit : geprickelt met een
kroon vara , stekelige doornen. VOND. Er is geene
.ros zonder doornen , ook fig. , alles heeft zijne moeie7ijkheden. Iemand eeiren•doorn uit den voet trekken

ook fig . , in biet gemeene leven , hem wan eene geheiue
sniert bevrijden. Dat. is hem een doorn in het oog .
.at is hem eene onverdragelvjke - zaak.- 'Takken- van een
,doprn dragend gewas : ende een kroon va'n doornen qeohten hebbende. BYBFLVERT. Zaniensteil.: daor^r^-^
c c i. g doornboom, doornboseh , doiornhdag , doornèg,.^ydaoraig, doornstruik, doorntak. Van, hier het
onve btu baxe. bijv naanw.,. dooi nez t: van doorntakk ._
-

t

t)00.

43,E

gelaakt : eerre doornen koon.
Doorn , ook doren : de rozen glóeijen sc7won , maer'
wacht u voor haer dorens VOND. Doorne is iftsgelg'ks
in gebruik geweest. Hoogd. Domra bij NOTK. Dorn ,
hl) OTTFR . thora , eng. titOrn , angels, deorn ,, deen. -et
zweed. torn hij ULiHIL . thaur•rlics ijslf lllorn 3 thy e
ner , pool, tarn russ.u rne.
IUORNAAIJEN , b.. W. ; ik naaire door , heb doorgei
naald: Door en door bénaaijen : de Schoenen moeten
dáorgenaaid worden. Ook aanhouden met naaijeu ,s g
moet wat doornar en.
,

.

e

DOORNAGELEN b w. , ik dvorn4gelde , hèb cloo,^na ^
;

-

geld. Met nagelen doorboren. Fig^-, doorschieten: - des
vgands oorlog solotén , dootlnageld ; of oerbrand ... »8a
M ARRb Van hier doornageling.
DOORNATTEN , b. w. , ik doornatiede , heb doormrt..
Door en door nat maken : ik doornattede »ty e berd
stede met jngne tranen. BYBELVERT.
I OOBNEMEN , b a w. , ik nam door, heb doorgenermerz.
Aanhouden met. nemen ; ook in. het hartspel gebruikelijk.
HOOFT en anderen , bezigen h.et voor l ard behándelen ,
straffen. Nog gebruikt men het ; voor berispen bestraffen.
lid nam Item l stig door.
I OORPERS N , be vv , ik.. perste :door, héb doorgeperat..
Door iets heen persen.
DOORPEUREN, o: W, ik peizi•de door, bei dootge
peitrd. Met moeite dcior iets geraken , doordringen ; bij
HOOFT :

cloorgepeuw •i tot daar 't heetst Was.

DOORPI IE^MEN , b. ,w; . Van het selaeidbe en onscheïdb„
voor7: - door . en p en en. Seheidb ik prieinc e c oor ,
heb doorgepraernd. Dooi- en door priemen Onseheidb.
iI doorpr iemde, heb doorpriemd.
DOORPRIKKFEN., b.. w. , .. ik prikte dpor. ,; heb door g#priktr Geheel prikken: eerre _prent doorpr?kken.
DOORR A KLN_ , o. w. ik raaLte door; ben doorgeraokt.
Door iets raken , komen als g, wat dringt zult gv
er wel doorra keil. Overdi.: hij zal er wet dcoórraken , door, zijne bezitting.
DOORREGEN, zie dooí•rjgené
DOORRF GENEN onkels en o: W. O.npers4 s Jet i'egend.e
dook heeft doorgeregend. Door•drmgen , vá-n den rcgen rt liet /el e erj r 4t h # _overat door'erege

Ee-2

Ons

O C.

Onzyd. , met iii. vr tt regen doordrong en *arden
,

n . rok is geheel doorgeregend.

oRREIKE , b. w.: ik reikte door, heb doorgereik1.
Daar eerre opening reiken : iets doorreiken (doo r een
venster en z.).
DOORREIS, v. , meerv. doorreizen. De reis door eens
plaats : ik hoop u • bij in jne doorreis , tespreken.
DO ORREIZ N , b,. en Q. W. Van het scheid b. én on..,
scheidb. voorz.. door en reizen. Scheid b.: ik reisde
door, . heb door ere *jcd. Bedr. , van liet eene einde
eenser plaats tot het andere reizen : hij heeft vele land-en
't ,erge eisi. Oi zijd. , niet zijn. Door eene plaats rei
- n : T cri houden .ons niet op,, w j zullen maar door^ e, e i: Onscbeidb.: ik doorreisde , heb doorreisd:
de bovenste deelen des lants doorreyst hebbende.
,

BYIWÎERT.

DO RR INNEN , b en o. w. , ik rende ,...door , heb doorgerend. Bedriv. , van het eene einde naar het andere
rntetrT ikirende de garssche stad door. Onzijd. , metj^i- is ussr krhieljk doorgerend.
DOORRIJDEN -, b. en o. vil. , ik reed door , heb • en ben
doorgereden. I3edrijv. , door eene plaats rijden : hij reed
al de straten door. Door rijden eene wonde veroorza'ken : hij . had zijn paard dot rgereden• Onzijd. , me'
zijn : wi zin maar doorgereden.
•

DOORRIJ E`J' , b, l wv ° Van het schei d b. en onscheid b.
voort: s d&or en r jgen. Seheidb.: ik reeg door , heb
doorgeregeti. Van het eene tot het andere einde rijgen.
ónseheidb.: 'ik daoorreeg, heb doorregen. Fig. , doar~
stêken : h ,. had herra bijna vloorregen. Doorregen
vleeseh , - zegt men , wanneer het vet door het mager ge^
wrr:ssen is.
tOOrR]RO IJ b. en o. W., ik roeide door , heb doorgeroeid. Bedr. , door eene plaats - roeijen : zij roeiden
de 8100t door. C mijd. ,. met z a en hebben : vil eva--.
yen ' reeds door; eroeid ; gq hebt goed cdoorgeroid.
DOMBOE EN . b. w. , ik roerde door, heb doorgeroerd. Het Bene door het andere roeren: de satés doorroeren ; gij moet er wat meel daorrc eren.
DOOR1OLEEN . b. eis o. w., ik rolde door, heb en ben
slow ger rv d. Bedr., door eene plaats rollèn : ik 'olde
t

-

, et lat dooi
,

poort. O .. het Wel pchoat van ..

D O O.
e. aa a. , en rolde door de poort. Fig. , bij geluk door
ene zaak komen , eene zwarigheid te boven komen : lig
,gal er wel doorrollen.
DOORROOKEN , b. w. Van het sclheidb. en onscheidbo
voorz. door en rooken. Scheidt.: ik rookte door,
heb doorgerookt. Door en door berooken ik heb dof
te pijp doorgerookt. Ook aanhouden met rookgin, Pn~^
scheidt.: ik doorrookte , heb doorrookt : dit •pek
is niet doorrookt, niet overal van den rook doordrongen.

DOORRUKKEN, b. en d. w., II' rukte door, heb door
gerukt. Bedr. , met geweld doortrekken : het. touw wat
te dik , ik kon het er niet doorrukken, Door rukkeft
kwetsen : ik heb mijne honden doorgerukt• Onz. „.met
zijn. Figuurl. , snel voortgaan , voorutrekken ,. van at ^
volk : liet leger is doorgerukt.
DOORSCHAVEN, b. w., ik schaafde door, heb door
geschaafd. Door en door schaven : gij hebt die plank
geheel doorgesehoa^ f d. Door schaven kwetsen y of eend
wonde veroorzaken : gq zult ruwe handen nog doorscha
ven. Ook aanhouden met schaven.
DOORSCHEUREN , b. w., ik scheurde door , heb dáor"
gescheurd.. In stukken scheuren : papier, linnen , doorra'
scheuren. Ook aanhouden met scheuren. .
DOORSCHIETEN , b. en o,. w. Van het scheidt. , en onscheidb. voorz. door en schieten. Sc aeidb.: ik echoot
door , heb doorgeschoten. _ Bed.r. , net een schot door.
dr ingen : eene plank doorschieten. Onder elkandez
mengen : de kaart doorschieten. Onz. , met zqn, it'x
de scheepvaart : de schuit is door de brug geschoten,.
door de brug gevaren. .met touw, schoot door, schoot
glrpte , los. Onscheidb. : ik doorschoot , heb doorscho•
ten. Beer. , met een schot doordringen : , ik door c400t
Item meet een jagtgeweer. Fig.: een boek do.orsoltie'..
'blade
t
ten, met papier dor^j•sc/t aetErt
, tusschen ,twee ...x
een, wit blad papier naaijeu.
DOORSCHIJNEN , o. w., ik scheen door,. leb. doorge~
.wheneen. Met zijnen schijn doordringen : de zon sch ynt
niet door. Van bier liet deelw. doorasch nend , . dat
Benige lichtstralen doorlaat: dun hoorn ia doorschijnend.
]OOFT bezigt doorsch, riig, voor heller % de door .e/i
ige zrie1en des hemels.
'

Poon.

n()o,

lis

}OORSCHhi F N 1) , zie d oo rsch jn en. Van hier stoor.
schijnen dh e i '.
DOORSC^ ^OPP N , b. w. , ik schopte dooi' , lu, 400rgeschopt. Door Bene opening schoppen. Ook aanhou.
den met schoppen .
DOORSCHRABBEN (doorsc`ira, pen), b, w. , ik schrabde
door , heb cloorgeschrabd. Door veel schrabben een s
opening maken : gij zult (10n pot doorscli rabben. Uit..
schrabbeit : iemands naram cloorschrabben. Van hier
doorsehrabbing , doorrac/ertabsel.
door, heb
i
DOnRSCH.R.EEUWEN, o. w. , ch.reecuwde
doorgeschreeuwd. Aanhouden met schreeuwen.
DOORSCHUDDEN , b. w. , ik seltit(ldede door , lkev doorgeschud. Door elkander schudden : de kaart door-

-

e

schudden.

DOORSCHUIVEN , b. w. , ik schoof door , heb door ge-

•rhoven. Door eéne opening schuiven. Ook aanhouden
met schuiven:
D OORSCHUREN, b. w., ik schuurde door, lieb door-.
^gesMhicurd. Door veel schuren eene opening inp ken
gijS hebt den ketel doorg escfiuurd. Ook aanhouden
niet schuren.
DOORSCHUTTEN, o, w. , ik schuttede door , heb doorgeschut. Bij de sluiswachters en schippers , door eerre
sluis schutten : wij zullen , aan den dani , doorschutten.
DOORSLAAN , b. en o. w. , .ik sloeg door;, ° heb en berg
doorgeslagen. Bedr. , door middel van eenen slag eene
opening maken eenut muur doorslaan. Bij heeft den
aleer doorgeslagen , in stukken geslagen. In de krijgskunst zich doorslaan : wij hebben er ons doorgeslcagen , door slaan , d. i. vechten , ons eenen weg door het
ïyiindeltjke , leger geopend. Fig. , verkwisten , doorbren.
sep: hij heeft alles doorgeslagen. Gij moet er wat
,doorslaan , het schielijk afdoen. .venen bal wel door•la a; a , in het kolfspel. Onz. , doordringen.: de regen
• czt door; de inkt slaat door, dringt doorliet pakr. Insgelijks , laten doordringen : dit papier slaat
Boor , laat den inkt doordringen. In de harddraverij
zegt men: de paarden sloegen door, geraakten uit den
draf. - Het deelw. doorslaand is ook gebruikelijk, - voor
blikbaar, afdoend; een doorslaand bevis.
DOOR-

4 :.

000.

100RSLL(G , .In. , meerv. doorslagen. Een werkt tig, waar-►
mede iets doorgeslagen wordt , hij de timmerlieden ge-bruikelijk. Ook is doorslag zeker bekend werktuig, dat'
eenen doorgeslagenen bodem, of eenen bodem met gaten
beeft, om water en, andere vochtigheden daardoor van
grovere ' ligchamen af te zonderen , anders ook vergiettest
genoemd visch op den doorslag zetten. Hooit beu..
zigt daorslag voor doorbrenger, bij KIL. doorslager,
van doorslaan , verkwisten. Nog wordt het , in de ge.
meenzame verkeering , in dezen zin gebruikt : hij ie
regte doorslag , anders deurslag.
DOORSLAPEN , b. w. , ik sliep door , heb doorgesla-'
pen. Zonder wakker worden slapen : h* heeft al dat
geraas doorgeslapen. Ook aanhouden met slapen.
-

:

00ORSLEPEN , bijv. n. en bijes. , zijnde het eerled. deelw.
van het werkw. doorslapen. Doorslepener, doorslepenst. Loos . als door slijpen gescherpt , doch meest in
eenen kwaden zin : een doorslepen bedrieger. Van hiel
-

doorslepenheid. Zie doorsli pen.
DOORSLEPEN., b. w., ik sleepte door, heb doorge.
sleept. Door eene plaats slepen : goederen doorslepen.
Ook aanhouden met slepen. Fig. , uit - zekere moeijelgkbeid helpen : ik zal er hem wel doorslepen.
DOORSLIIPEN , b. - w. , ik sleep door . heb doorgeelepen. Door en door, slijpen: het glas is , op dezer
plaats , bijna doorgeslepen. Het blijkt , 'uit het vetled.
deelw. doorslepen , dat uien het voorz. door hier ook
als onscheidb. gebezigd heeft.
OORSLIJTE , b. en o. w., ik sleet door, heb en bei
doorgesleten. Bedr. , een gat in iets slijten., , doer - :. liet
menigvuldige gebruik : gij hebt uwen hoed 'doorgesleten
Onz. , met zijn : mijne schoeneen slijten van -voren
door. Van hier- doorslijting.
DOORSTIPPEN, o. w. , ik' slipte door , ben doorgeslipt.
Hetzelfde als doorglijden , - doorschieten , doorglippen. . •
DOORSLUIPEN , o. w. , ik sloop door , ben .doo ~, ~-'
pen. Stilletjes doorkruipen , doorgaan : .niemand kan hier
doorslurpen.
DOORSMAKKEN, b. w., ik smakte door = heb - . doorga -'
smakt. Met geweld doorgoaijen
DOORSMELTEN, b - yw. ,. .ik smolt .. , ac h heb :..doom:
-

,
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•molleiJ. Het eene onder hct andere me1t

i2f heb
er de boter reeds doorge8molteî.
DOORSMIJTEN, 1). %s', , ik •9rneeL doo, heb doorge-•
,nzeteFl. Hctzelfde als cloors,nakkeiz.
.VOORSNEDE, v. , rneeiv. CIoorsneden. Hetzelfd e al
cloorsrijding.

DOORSNEEUWEN , onpers. w. , het sneeuwde door,
heeft doQrgesneeu'c1 ; wanneer de. sneeuw door eene
opening dringt.

]DOORSNIJDEN , b. w. Van het scheidb. en onscheidbo
voorz, door en snijden. Scheidb. ik sneed door , heb
doorgesrieden. Van elkander snijden : een broöci dooi'.-.
snijden. Ook aanhouden met snijden, Fig. : het
verschil doorsnijden , anders deelen. Onscheidb.
ik doorsneed , heb door$ncder : hij heeft zijn
land înet grctfter en weteringen doorsizederi. Fig.:

de lyn dootsïqc1t den driehoek. Van hier doorsrqj-'
dingo .
DOORSNUFFELEN , (bij HOOF' ook doorsnuf
fra) b. w.,
ik ckor&ruffelde , hebdooi'snujld. Eigenlijk , overal

Iesnuffehii , d. i. snuivende beruiken : die hond doorirutfTeit (t/h hoeken en gateli. Fig. , iiaaiwkeurig door-Zocken en onderzoeken : gij hebt al verscheidene boekendoorilufjelc1. Van hier doorsnuffelaar, cioorsizufdoormuJJling.
1)OORSPEKK , .b. w., ik doorspekte , heb doorspekt.
:

ffier

,

Overal met spek besteken: eeeiz haas doorspekken,
waarvoor anders bespekken. Fig. : zijize redevoering
fl) a8

met grieksche en latqrische spreuken doorspekt,

doorrnengd .
DOORSPELEN,b w.. ik speeid door, heb clootgespeeld. Vu het begin tot het einde spelen: een nut-

ZijkBIUb dooi-spelen. Ook aanhouden met spelen, zoo
, jij (ie muzijk , als in het kaartspel.
DOORSPITTEN, b, w., ik spittede door , heb doorge-.
spit. 1 Door en door spitten, doorgraven. Ook aanhouden-niet spitten.
DOORSPLIJTEN, o. en b. w. Van het scheidb. en on
scheklb. voorz. door en sp4/ten. Scheidb. en onz.: ik
.pleet• door, ben doorgespleten. Vaneen splijten: het
hattti&»duorgespleten. Onscheidb. en bedr1i
-

apleez',

PO0.

-

pleet ,heb doarspletext : hij heeft m• ne n ren dóor.
BYBELVERT. Van hier (l00r8 i ti,ig.
DOO ^S1'OELEN, b. <<v. , ii spoelde door,, helt doorge-^
spoeld. Door spoelen , zuiver en : de goot doárspOe'.
ten. Fig. , drinken : wikzullen dat eens doornpo
wij zuilen daarop eei s dr i nken. Van bier door poe y,
DOORSI RAAK , v. , meer v. doorspraken. Wanneer de
,

8pleter1 .

,

,

d

pijpers van een orgel geluid geven , eer de kloppen uuergedrukt worden , zegt men : dat orgel heeft doorapr4.v
ken..
IC)OBSPREKEN, o. w., ik sprak door, heb door e-sproken. Aanhouden met spreken , sterk spreken : , &i
begon eirzdelgk door - te spreken. Doorspraken heb-.
ben : biet orgel spreekt door.
DOORSPRIN GEN , o. w., ik spron - door , .lteb .doorge .
sprong en . Door eene opening springen. Ook aanhou
den met spr ingen.
DOOP STAAN . b. w.., onregelm. , ik stond door, heb
do©rgestaaf. Lijden , verdragen , uitstaan : ik heb de
p ijn doorge$taalz.
OORSTAMPEN , b. w. , ik stampte door, heb doorge/)ia,mpt. Door stampen eene .opeising maken , verbreken : jij heeft den vijzel dooigestampt. . Het eene onder het andere stampen : ik heb er kaneel doorgestampt. Ook aanhouden met stampen.
DOORSTAPPEN , o. W, , ik stapte door, heb daorgg
stapt. Door eene opening stappen. Ook aanhouden met
stappen , sterk , . hard stappen .: wij fnoetetz wat door,

stappen.

DOORSTEEK , zie doorsteken.

DOORSTEKEN , b. én o. w. Van het scheidb. en *U~
scheidb. voorz. door en steken,. Schei.db.: i :. ata.
dooi, heb doorgestoken. Bedr. , door iets steken :. lt,

Ee

papier is te dik , ik ian er niet doorsteken. . Eer,
draad door het oog eener naald steken. Door. steken
eene opening maken : eene goot doorsteken. Fig. , door ,
graven : eenen dik doorsteken. Het ver . ; ,uw.
doorgestoken is ook in den zin van heimelijk -. esp►roi.

ken, beraadslaagd , in gebruik : dat , is eene tit et kene kaart; een doorgestoken werk, eene heimelijk
afgesprokene, onderling beraadslaagde , en bedr egelijk ons

worpune zaak. Onzin}, , naei l bbe ZW e vaete at .5
- kex
:

ken ,door- zijne schoenen. Onscheidb. en bedr. : il
doorstak , heb doorstoken : hij heeft hem 7net eenent
-degen doorstoken. Voor dit doorstoken , is ook
cloorstéken in gebruik geweest : die hem doorsteker
BYBELVERT . - Van hier doorsteking , voor
hebben
het doorsteken en doorsteek , voor de plaats , waar
een dam , of dijk , doorgestoken is , en de daardoor ge.^
maakte opening.
DOORSTOOTEN , b. W. Van het scheidb. en onscheidb.
voorz. door en stooten. Scheidb. : ik stiet door , heb
doorgestooten. Door eene opening stooten. Ook door
stootei eene opening naaken : eenen muur doorstooten.
- Onscheidb. : ik doorstiet, heb doorslooten. Door en
door stooten , d. i. steken : hij doorstiet hem met eenen
degen. Van hier doorstooting.
DOORSTORTEN , b. w. , ik stortte door, heli doorgestort. Door eene opening storten , of laten vallen.
00OR.STRALEN, o. en b. w. Van het scheidb. en on•.

scheidb. voorz. door en stralen. Scheidb. en onz.: ik
straalde door , heb doorgestraald. Met zijne stralen
doordringen : de zon straalt niet door. Van hier door-..

straling. Onscheidb. en bedr. : ik doorstraalde ,
heb doorstraald. in den verhevenen schrijfstijl : wat
zie ik ? welk een licht doorstraalt de diepe holen?

DOOR,STRIJKEN , b. en o. w. , ik streek door , heb en
ben doorgestreken. Bedr. , eigenlijk , eene streek , of
streep , door iets halen : ik heb uwe rekening in mijn
boek doorgestreken. Fig. , berispen , doorhalen : ik heb
hem duchtig' doorgestreken. Onzijc . , zich wegpakken:
hij: is eensklaps doorgestreken.

DOORSTRIKKEN , b. w. , ik strikte door , heb doorgestrikt. Het eene door het andere strikken.
IJOORSTROOIJEN , b. w. , ik strooide door , heb doorgestrooid. Door eene opening strooijen ; ook het eene
onder het andere strooijen.
OORSTaBOOMEN , o. w.`, ik stroomde door , heb doorgestroomd. Door eene plaats stroomen ; de rivier
stroomt onder de brug door. Fig.: het edelst bloed

atr romt Tzem door de aderen.
LJOORSTUIVEN, o. w., ik stoof door, heb doo.rgesto
,esa . Doordr ngen. van stof, of stof gelijkende . zaken ,
:

'
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sprekef-de : het meel stuift door , door den zak, enz.
ook , vaii stof enz. doordrongen worden : de zolder

stuift door. Vare hier doorstuiving.
DOORSTUREN, b. w., ik stuurde door, heb doorgestuurd. Door eene plaats sturen : h*•heeft de sciusit
door de brug gestuui•(i- Ook aanhouden netsturen.
DOORSULLE ► , o. W. , ik sulde door , ben doorgesuld.
Door eene opening sullen , of glijden : hf is onder de
brug doorgesuld.

DOORTASTEN , o. en b. w. Van het scheidb . en onscheidb.
voorz. door en tasten. Scheidb. en onz.: ik tastte

door , • heb door getost. Door iets tasten, of grijpen.
Ook aanhouden met tasten , en van hier de figuurlijke
spreekwijs : het wordt tijd , om door te tasten- , om ,de
zaak met kracht voort te zetten. Onscheidb. en bedt.:
ik doortastte , heb doortast. Van alle zijden. betas.
ten : hij doortastte mijne zakken. Fig. , doorzoeken,
naauwkeurig onderzoeken : doortast ztu'en boezem, era

gij zult bevinden , dat enz. ,.Hebbende dien doortast.
Ii(^)OFT.
DOORTILLEN, b. w. , ik tilde door, heb doorgebit.
Door eene opening tillen s wv j hebben hem door het venster getild.

DOOR'T'INTELEN, b. w., ik doortintelde, heb door
iinteld. Van tintelen , flikkeren , flonkeren , hetwelk ook

-

zacht prikkelen beteekent. Het wordt in eenen overdrag.
telijken zin gebezigd , voor ster k aandoen , in beweging
brengen : hare bekoorl jkIzeid doortintelt m jn hart.

.)oortintelt van blijdschap. H. DE GR.
DOORTOGT, m. , meerv. doortogten. Doortrekking, van
een leger : het land heeft , bij den laatsten doortogt
der troepen , veel geleden. Vrijen doortogt verleenen . Fig .: het water heeft geenen doortogt.
-

-

DOORTRAPPEN, b. w., ik .trapte door,. heb doorgen
trapt. Een gat in . iets trappen : hij heeft Izet #s. doorgetrapt. Behoorlijk , overal . trappen , d. ï. met de voe.
ten treden: het deeg wel doortrappen. Van door.
trappen , met het onscheidb. voorz. door, is het Rverled,
• deelw. doortrapt nog overig.
DOORTRAPT, bijv. n-. en bijw. , doortrapter, -.doortraptst.
Loos, op alles afgerigt: een doortrapt m,easch., een
door. trapte gidt, Van ier' .doortrap held..:._
•

-

Dit

Do O
Dit doortrapt is ontleend van het met de voeteb trap,.
pen of kneden , dat is bereiden , van deeg , Cl] heeft
lve veel overeenkomst met doorneed , schoon dit
derha
d
laatste- doorgaans in eenen goeden , en doortrapt in eenera
kwaden zin , genomen wordt. DooFT bezigt het echter
ook in -tenen goeden zin , doortrapt met lange erva...
renas.

.

DOORTREDEN ,. b. en o. sv. , ik trad door , heb en hen
cloorgetreden. Bedr. , een gat in iets treden: g hebt
den 'toer doorgetreden. Onz. , met z jn : ik trad door
de poort. Ook aanhouden met treden.
HOORTREKKEN , b. en o. w, Van het scheidb. en on-scheidb. voorz. door en •trekken. Sch ieidb. en bedr.: ik
trok door , heb doorgetrokken. Door eene opening
trekken : eenei' draad doortrekken , door het oog eener
naald. Onz. , niet zijn , door eene plaats trekken : de
troepen zijn maar doorgetrokken. Door iets heen
dringen : de inkt trekt door , door het papier. Van
hier doortrekking. Onscheidb.: ik doorirok , heb
doortrokken , waarvan het verled. deelw. doortrokkern , voor doordrongen , in gebruik is : die pot i&
-

doortrokken van biet vocht , hetwelk daarin geweest is.

DOORTULMELEN , o. w. , ik tuimelde door , ben door-,
getuimeld. Door eene opening tuimelen : blgf van liet
luik a,, want anders zult gij er nog doortuimelen..
DOORVAART , vi liet doorvaren der schepen : er is eene
grootti doorvaart op die plaats. Bier is,geene door-w
vaart mogelijk , men kan hier niet doorvaren.
DOORVALLEN , o. en b. w. , ik viel door , b sn door.
gevallen. Onz. , door eene opening vallen. Bedr. , in stukken vallen , of door vallen kwetsen : hij heeft zijn hoofd
door,<Tevallen.
DOORVAREN, o. en b. w, : ik voer door , r ben doores
gevaren. Onz. , door eene plaats varen : tva voeren
maar door í hier kan eene schuit met hooi doorvaren. Bede., in stukken varen : hij heeft de schuit door"eva ren. Ook aanhouden met varen,
DOORVEGEN, b. w., ik veegde door, heb doorge-..
veegt.. Door eene opening vegen. Ook aanhouden met
,

DOORVLILEN., b. w., ik .vijlde door, heb doorgeP lcl.

Door yeti door vijlen. • Ook aanhouden x ïet v len.
ij

IQORVL AI 1EN , -o. W. f ik vlamde door , heb doorgems
^,lamd. Doorbranden, goed vlamcnen.
DOO1.VLECFITEN , b. w. Van het scheidb. en onscheidb.
voorz. door en vlechten. Scheidb.: ik vlocht door,
heli door,'e('1o'cJiten. Iet eene door het andere vlechten : qq asmoet er een lint doorvlechten. Onscheidh. _
ik doorvlocht , heb doorvlochten. Lenen bloternen.*
krans met . linten door vlecliten. Van hier doorvlechtang.
DOORVLIEGEN , o. w. , ik vloog door , ben doorgevlo-.
gen. Door eene opening vliegen ; van het Bene .,eind*
naar het - andere vliegen s en aanhouden met vliegen.
DOORVLIETEN , o. w., ik vloot door, -ben doorgevloten. I)oor eenti - plaats : vIinten : hier kan geen water.
doorvlieten.
DOORVLIJT IEN, b. w. , ik vlijmde door , ',heb doorgevi nzd. Met eene vlijm doorsnijden. Van hier doorvlï
ming.
DOORVLOEIDEN , o. w. , ik vloeide door , ben doorge..
vloeid. Door-eene plaats 's'loeijen. Ook fiig. , uit het ge~heugen geraken : dat is mq doorgevloeid. Van hier
doonvloeijin .
DOORVOEEITIGEN , b. w.h ; , ik.doorvoehtigde , heb door.
vochtig. Door en .door . bevochtigen : doorvochtigt de
eerde BYBELVERT.
DOORVOED , bijv. n. n bijw.. , .zijnde bet eerled deelw. van doorvoeden. ' Meer doorvoed , meest door..
voed. Wijel gevoed , sterk gevoed een doorvoede ns
DOORVOEDEN , b. w. , ik , doorvoedde , heb doorvod.
.

Sterk voeden.

DOORVOEDEREN , b . w.. , ik . voederde door , heb goor
,

gevoederd.

Aanhouden met voeder te g€ven- aan dm

beesten.

DOORVOEREN , b. w. , ik voerde door , hebz door, tier
voer-d. Door eene plaats i voeren í die koopwaren wor
den •door, evoerd. - Van hier dooi-voerir^g.
DOORVRETEN , b. w. , ik vrat door, heb 'doorg^'N ..
ten. Door en door vreten de muizen hebben t - kc xa
-

geheel do rrge€'reten.
DOORVRIEIrEN : oppers. W. , het fxroor door, í
doorgerorei. . .Aanhouden -me vrie.
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DOORVRI. VEN? , hetzelfde als doorwrijven.
DOORWAADBAAR , bijv. n. en bijw. , doorcttnc^ jaren
dooravaadbaarst. Dat men doorwaden ka n : dez e
'stroom is doorwaadbaar.
pOORWAAIJEN , o. en b. w. Van het scheidb. en o12 _
scheidb . voorz. door en waaijen, Scheidb. en onzij c ó
.ik woei dooi' , heb en ben doorgewaaid. Door eerre
laats waaijen : de wind apaait overal door. Ook aan_
ouden met waaijen. Fig. , uit het geheugen raken : het
is mij reeds doorgewaaid, of dooi' min hoofd gewaaid. Onscheidb. en bedr.: ik doorwoei , heb door-.
wetaid. Doorwaait mgnen hof. BYBELVERT. .
DOORWADEN , o. en b. w. Van het scheidb. en onscheidb. voorz. door en waden : scheidb. en onz. : ik
waadde door , heb doorgewaad ; door eene vloeistof
waden : wij kunnen hier wel dooi'cwaden. Onscheidb.
en bedr.: ik doorwaadde , heb doorwaad. Bedrijv.
V . , hebben den Rqn , op verscheidene plaatsen,
HOOFT bezigt hiervoor ook doorlobber•en.
doorwaad
Van , hier doorwording.
.

DOORWAKEN , b. w. Van het scheidb. en onscheidb.
voort. door en waken. Scheidb.: ik waakte door,
heb doorgewaakt. Met waken doorbrengen : ik heb
der ' ganschen nacht doorgewaakt. Onscheidb. : ik
doorwaakte , heb doorwaakt : in doorwaakte nach-

ten.
DOORWANDELEN , b. en o. w Van het scheidb. en on..w'
scheidb. voorz. door en, wandelen. Scheidb. en bedr. :
ik wandelde door,_ heb doorgewandeld. Te voet door
h eene plaats reizen en wel van het begin tot het' einde
wij hebben gansch Duitschland doorgetw ndeld. Onzirjd.,, met rjn wij zqn maar doorgewandeld. Onscheidb. en bedr.: ik doorwandelde , heb doorwanfield : ende sr doorwandelen het lant. BvBELvE .Tà
„

Fig.:' met zonen geest het heelal dooi-wandelen.
DoORWASSEN , o. w. Van het scheidb. en onscheidb,
Yoorz. door en wassen. Scheidb. : ik wies door ben
- oorgewassen, Door eene opening, of door een ander'
Igç iu , wassen , of groeien - de wgngaardi anL is hier
dooréjewassen. Wel wassen, aanhouden met wassen
booinsp beginnen schoon door te wassen. Oor `.

; d r. s ii doq,wzee ben doorwas,en. Van I ,kit.

Ver=
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eerled. deelvr. doarrwassen ; in het dageljksddie leven ge..
bruikelyk , van vleesch , wanneer vet en mager, in afwis
lagen , gewassen zijn : dat vleescla ie schooi
doorwassen.
DOORWEEKEN, o. en h, w. Van het scheidb. en on
scheidb, voorz. door en weekes. Scheidb. en onz. : ik
weekte door , ben d oorger-veekt. Door en door -teek
worden : de kalk aan den muur is geheel doorge^.
weekt. Bedrjv. , door en door week maken : de ree.•
gen heeft de kalk geheel doorgeweekt. Onscheidb.
en bedr.: ik doorweekte, heli doorweekt :. de ..
gen heeft het aardryk doorweekt. Van hier doorweeking.

]DOORWERKEN., b. w. Van het- scheidb. en onscheidb..
- voorz. door en werken: Sch-eidb. en bedrijv. : ik t'er k—
te door , heb doorgewerkt. Het Bene door het andere
werken. Van de bakkers , kneden : het deeg goed dook*^
werken. Sterk werken,, aanhouden . met werken. 0n-'
'scheidb.: ik doorwerkte , heb -dooruvenkt (oul. door—
wrocht). Goed bewerken : een wel doorwerkt stuk.
Onder het werken met deden van eenen anderen .aard
vereenig;en : iets met goud en zilver- dooru.'erken.
OORWERPEN , b. w. , ik woi p door ,; heb doorgeworpen. Door eene opening werpen. Ook. aanhouden mei
werpen.
DOORWEVEN , b. w. , ik doorzeefde heb doorweven.
Het eene door het andere weven : een met gouden hloë~
.men doorweven kleed.► Fig. , in den verhevenen stijl:
hare dagen zijn met duizend wederaardigheden
doorweven. Doorweven ,, met het scheidb. voort. , -is
voor sterk weven., aanhouden. met weven p in gebruik :. h#«
.

weefde maar door.

DOORWINDEN , b. w. ,: ik. , cvDnd door 9 heb doorgewo,i-

den. Door eene opening. winden.
DOORWISS HEN rt zie uitwisschen.
DOORWONDEN . b. w. , ,ik doorwondde , heb dootwon
Wonden toebrengen : hik . lag doorvond o den uteg.
Fig. , aAudoen ., treffen : men, herte : as int t -6in ét ste
van mij doorwan.det. B BELVERT.
DOORWORSTELEN , b. w. , ik c &teldei
r,-:heli
doarger'Qrsteld Fig, worstelende , d. i. met moeite,
10 bQvwn komen . ik heao al .raat «erdriei.1gkheeia
raamt
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. dvorgèworsteldd. Van }.gier doorsvorstelin. i
MM,
DOOR ï EN, la• w. , 1k wreef door , heb czo o 'geufl'epe n. Door veel wrijven eene wonde toebr engen : ij hee/(t
tiet vel van hare hand doorgewreven. Uitwi ssc hen

tk heb alles, wat gij mij . schuldi o- waart , d ^c, i • eW^-euen. Van hier doornvr jving. Ook aanhouden p t

wrijven.
DOORWROCHT , bijv. n. en b±jw. , zijnde het oude ver.lied. deelw. van doorwérken , met een onscheid b. voorz.
Doorwrochter, doorwrochtst. Dat door en door b,e'werkt is : een do-ort'rocltt werk ; eene doortvrochte

-oerhandeling.
DOORWROETEN , b. w., ik wroette door , heb door .
: gewroet. Door iets heen wroeten : de mollen zien
:den.:groiid geheel doorwroeten. Van hier doornti*roeting.
DOORZAAIJEN s b. w• Van het scheidb. en onscheid b.
goorz. door en zaaien. Scheicdb.: ik zaaide door,
heb doorgezaaid. liet eerre door. , of onder , het andere záaijen : ik heb er wat wortelzaad doorgezaaid.
Ook aanhouden met zaaijen. Onscheidb.: ik doorzaai-►
-

de , heb . doorzaaid , overal bezaaijen , in den dichterlijken stijl : liet blaauwe veld, doorzaaid met sterren.

DOORZAGEN , b. w. , ik zaagde door , heb dóorge_
zaagd. Door zagen van elkander scheiden : eene plank
_doorzagen. Van hier doorzaging.
DOORZAKKEN , o. w. , ik zakte door , ben doorgezakt.
Door eene opening zakken. Ook verzakken , inbuigen:
de grond is hier 'doorgezakt. Van hier doorzak-

king.

000RZEILEN , o . en b. w. , ik zeilde door i ben en heb

-

doorgezeild. Onzijd. , aanhouden met zeilen : wij zijn
maar doorgezeild. Bedr. , door zeilen verbreken : gy.
hebben liet schip, van 'oren, doorgezeild.
DOORZETTEN , b. en o. w. , ik zettede door , heb door'
`bezet. Bedrijv. , "fig. eene zaak doorzet/en , zijn oogmm

.Merk met dezelve , onaangezien alle hindernissen , trachten
.te bereiken . Onzijd. , f g. , moedig voortgaan : de paar-

4e hebben goed doorgezet. Voortgang maken : 9
moet wat doorzetten.
Qflib

, o. en b. w. , onregelm., Van , het , seheidb: èn
,; door ma, zien. Sche db. en nie

zag

tioa
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trrag 'door ! heb doorgezien. Door, öené t' ópétlin 4 of
door een doorzigtig ligchaam tien : liet glas is te dof,
ik karn er niet doorzien. Bedré , niet het ► gezigt doxrw
dringen s ij zag m J sterk aan , alsof A91 mij wilde
doorzien. Stukswijze bezien : eerne rekening doorziend
Fig. , doorzigt in iets hebben : eene zaak doorzien j ` ik
zie daar niet door. Onscheidb.: ik doorzag , heb
doorzien..
bOO8.ZIFTEN, bz w. , ik zifte .door , heb door eki t.
Door eene zift , of zeef, laten loopen : kalk, zand door.►
ziften.

t OORZIGP , o . Van doorzien. Het zien door -een ópie.
ving , of door eene plaats : iemand het doorzigt = ie
leenmeren , bernemen„ Bevatting : ik heb geen ' door-a
zigt zn deze zaak. Van hier doorzigthaa -., 3 .doorn t'
,

baarheid , doorzigtig , doorzigtigheid , , dooi'zigt'
kunde.
DOORZIJGEN , b. w. ik .eeg, door, heb dooregézens
Laten doorzakken , laten doordruipen : win doom9* gered
Van hier doorzggtng.
DOORtZIJPEN , (ook doorzjpelen., door ijperen), W.
z pte door- , is doorgez1pt. Doorzakken 1 doordruipen6
Van ,hier doorzgping.
DOO1IZINKEN , o. w. ik zonk door , ben' doorgezonketta
Door iets zinken. .
DOORZOEKEN , b. w., Van het scheid . ,ti onstheidb 6
voorz. door en zoeken. Scheidb.: ik zocht door , -heb
doorgezocht. , Alle doelen onderzoeken : ik - heb het
gansche huis doorgen c t. Ook aanhouden asnet ZQ ~
ken. Onsci eidb o : ik c oorzocht , heb doorzocht t- ; ur
hiebber -alle s - -doorzicht r ion Mets. g, ^v ïd n V
doorzoeking

DOORZULTEN , b. w. , ik doorzultte heb.. doo tule„

Met pekel laten doortrekken.. Fig. , . doornies gen i :: e é
redev.oe eng cas met geleerde aanhalingen , doptz1i^
o0n noemt Constantijn Huygens een vernuft doortMlt
.ion : 't, mergh, der heusche konsten , 4 enz.
DOORZWEETEN b.. w. , ik zweette door y heb a `oc rge-^
.zu-'eet: Met' zweet laten doordringen :. k• Iel► izz jas hemd
,.geheel doorgezwets
DOORZWELGET b. w. 4 ik ztolg door,:. heli d a*r e'
,

,wolgen. Door de zwelgkeel inbrengen. Zie inuvelg fj

El'
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DOP. DOR.

DO ORZWEMMEN, ,•w.,zwomdoor, ben door
zwommen , zwenimend doorkomen.
joS , v., meerv. doozea. Daer zij de doos /jewe7'f.
VOND. Fig. , in den gemeenen spreektrant: hij heeft
wc4t in zijne doos , hij heeft veel verstand , weet veel : of
Lij heeft veel geld enz. Zamensteil. : doozenkraarn ,

iennaker.

DOOVEN, b. w., ik doofde, heb gedoofd. Uitdooyen.
Fig. , den glans • benemen: gelyk de zon de starren
dooft. VOND.
DOP, ni., rneerv. doppen. Schaal. Door den dop bre.
ken. HOOFT. IVotendop , eijerdop. 1-Jij komt pa
uit den dop, hij is nog zeer jong, in den gemeenen
spreektrant. Heeft hij noten, zij zal wel doppen ma

ken , spreekw. , heeft hij geld, zij zal het wel doorbrengen. Fig. , hetgeen, waarin iets verborgen is : al heeft
dees bruit dien raetseldop gekraekt. VOND. liet uiterlijke bekleedsel, dat weinig of niets waardig is: den lezer
met ders ijdelen dop pajen. VOND. Dop wordt ook in
de beteekenis van beslag gebezigd: flitsen scharp ,
dop. HooPT. Ook voor zeker versiérsel : m tooit nnz
kleet met goude doppen. ScHIM.
DOPPEN, b. w., ik dopte, heb gedopt. Van dop. Pel]en , schillen boorien ciopperi.
DOR , bijv. ii. en bijw., dorder, dorst. • Eigenlijk„ van de
noodige vochtigheid beroofd: de grond is zeer dor ge'
worden. Verdord: een dorre boom, dor hout. Fig.,
mager ,. schiaal : dor ileesch. Van smaak beroofd , on
aangenaam , van woorden , uitdrukkingen , enz. : eeize dor.
.T6 redevoering . Van hier dorachtig , dorheid.
Oorspronkelijk beteekende het beet , dewijl de dorheid
een uitwerksel der hitte is. Volgens FESTTJS zeiden de
oude Latijnen ook torrus voor dor ; waarom men het
-

lit. torrere , torridus , en het gr. iip , 'r.-pp , droo gen,
, warmen , uit geene andere bron kan afleiden
DODR ECH'I' , 0. Eene bekende stad. De giftbrief van
Koning Hendrik IV , van het jaar io6 , is het ondste9e-'
détikstuk , waarin deze stad genoemd wordt. Zij "dr&-ig-tdaar 9 in het latijn, deu naam van Thureizclrecht , in aI'
oude handschriften verwisseld met dien van DurcZreeht,
Thi.ird?'eckt, TAuredrechte De eerste aanleg van deze
•en waterachtie landstrsek geeliied; waarom
ii
men ,

DOR.
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îién in het öpdelverí van haren r msóorsl róng vooral
n liet water te denken heeft. Bij de , oude .Duitsehers ,
Saksers en Britanners beteekende c `ur , draur doe, , dókr
thur , thoar thoer, water. Het is derhalve ten hoogste
waarschijnlijk , dat Dordrecht zijnen naam ontleend heeft
van dia', duur 4 loer water , en het bijgevoegde tricht
erecut , dricht , of drecht , d. i overtogt of over-vaart;. zoo dat Dordrecht eigenlijk overtagt over hetWater zoudè te kennen geven. Zie drec/it. ..
Voor 1 éordrecht zegt men , in liet gemeene Ievei , ook
.Dord , voor dordrechtenr nr dordenr cz!• , en voo r
dárdt•echtach dórdsch : de do`rc/echè schuit 9 ent:
1) 1 , o. , meerv6 dorpen. Eene ` verzameling vair ver'
scheidene huizen bij elkander, zonder muren et i p'óorten t
de Grdaf eterkte liet dorp. HOOFT. Zaniienstell.: dorp
ïzehtig, naar een dorp gelijkend dorpeling , tiok dor~
per , iemand , die op een. dorp .woont , dorpgeesteli ke
dorpliui4 , cdorpkernzis dcrpklok , dorpland, dorplii
den , clor 1b► rediker, ddrpregt 9 do`rpsch dorpschool
dorpochuit, dorpswgze , enz.
ADEL,. leidt het van troep , een hoop , af. Doch het
Is waarschijn-lgker , dat dit woord ztjnen . grond vindt - in
het oude tt 1•p , terp, naderhand olieberg genoemd;
zijnde de terpeti zekere hoogten , of héuvelen dienende.:
om zich en het vee , diarop , bid hoog watet, te beveiligen;
Om niet telkens door de stroomeii verontrust te worden
én naar de terpèn te moeten vlieden 9 bouwde neen . daarom
na , de vaste wouingeÏi op de terpen ; en van hier de
benaming terp , tr rp , iu dbirp , voor Bene verzarmelin
tiovai verseheidene hij elkander staande huizen.
RPEL .m. nieerV. ; dd pels. Ond •ste dwarsstuk van'%
een de riraan , ook drempel
den dorpel mijner
karper. VOND. Hij mag bij »i/ niet over den' d'oifpe
komen , niet in huis komen ; zijnert voet aan den drpel stoo^ten , zich,, bij zijne intrede reeds, on e d
toonera: Fig. het beginsel : op den dorpel dei 4 wi schappen ,^ doch in den verhevenen stijl gebrtnks ien
doorgaans drempel. Zamensteli.: dorp'elbevdarder,4
dorpelwáchter. BYBELVERT.
p
volgens
....
ook deur
èl is vvd
Q^s T'v^►^^:
Dorpel, bij KIL.
enf v: H&ss zoo veer alS deu.i paal. Ai DE Robrept
,

,

F f :t

het
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het tot dure , deure en liet lat. pita y d. i. een stak steen waarvahi

pilaar.

W RP R , m. , meerv. dorpers. De bewoner van een
dorp :. want wast dat yernand een dorper was. B^n.
1477. De Bijbel van i b r heeft dorprnczrt , de teg en _
woordig gebruikelijke vertaling landman.
Dit dorper is ook als bijvoegelijk in gebruik geweest,
voor lomp , ongeschikt , ook voor onbetamelijk , snood,
dewijl in vroegere eeuwen de dorpbewoners aan den [leer
van het Dorp geheel ondergeschikt, van alle bedieningen
uitgesloten , en als slechte wezens veracht waren ; Waarom
uien al wat slecht was met den naam van, dorper bestempelde. Van bier dorperheid, voor onwellevendheid , on-

Iesehaafdheid , , maar ook voor allerhande slechtheid ; wa
dorperheid is dit , onedele Gemeente ! VOND.

DORREN , o. w. , ik - dorde , ben gedord. Dor worden

het gras dort; . die bloem is gedord , verdord. be
zweer begint te dorren , te droogen. FIOOFT bezigt
dorbaar , voor hetgeen . voor verdorring vatbaar is...
DORSC:E1EN, b. w., ik dorsclite , heb gedorscht. De
korrels der granen en andere veldvruchten , door middel
van den dorschvlegel , uit de aren slaan : karen dor-schen. Van hier dorscher , dorscliing. Zame_nstell.
dorschschuur, dorschtijd , dorsciwwlegel , dorsclivloer,
dorschwagen , enz.
Dorschen , oul. ook derschen en dreschen , heet
reeds bi} ULFHIL. tliraskan ; en gathrask is bij heen een
dorschvloer. Bij ]NOTK., is het drasecan , in het ; angels.
threscan , therscan ,. de,en. tarske , eng. thresh. Het
schijnt een klanknabootsend woord te zijn.
DORST , m. De onaangename gewaarwording van droogte
in -den mond , en het verlangen om te drinken : om den
dorst te lesschen. HooFT.. Dorst hebben , dorst lij-den. Fan dorst versmachten , sterven. Die drank
vrerslaat geenen dorst. Fig. , een sterk , verlangen naar
iets: lesch den dorst uwer ziel -naar de kennis der
ivaarheid.
iet is van dor , d. i. droog , afkomstig , dewijl de dorst
werkelijk in Bene droogte en derzelver gewaarwording bestaat.
DORSTEN , o. en otpeas. - w. Onzijd.: ik dorstte,, heb
gedord. Dorst hebben: die hongeren en d<>rtggenop
.

;
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ByBELVERT. Fig. , sterk verlangen: mqae ziel dorst
naar u. BYBELVERT. De krjgsman dorst naar bloed

en eer. Oul. werd het ook als bedrjv. gebezigd: dorst
leste druppel bloedt. GESCIIIER. Jupijrz , die niet
dan droefheyt dorst. HooiT. Onpers. : mij dorst,
mij dor3tte , mij heeft gedorst : indien hem dorst.
BYBELVERT. In den eigenlijken zin van dorst hebben,
wordt het meest als onpersoonlijk gebruikt.
DORSTIG , bijv. n. en bijw. , dorstiger, dorstigst. Dorst
gewaarwordend: dorstig zijn. Fig. , een sterk verlangen
hebbend: want hij de dorstige zielen verzadight.
I3YBELVERT. Hij was dorstig naar eer, al te dor.
stig naar bloed. Dor, droog, naar vochtigheid verlan
gend : in een dorstigh lant. BYBELVERT. Van hier
dorstigheid.
DOS , m. Kleeding : en deftig in den doe. 1. D. DEc.
DOSSEN , b. w., ik doste, heb gedost. Kleeden : zich
81Jfl

dossen. Wiens afgestroopte huycl uw slirikerschowder doet. WEsTERB.
TUINM. brengt het tot het gr. cva-xt aandoen.
DOT , v. , ineerv. dotten. Een verwarde bos garen,

saai , enz.
DOTTEN , verond. werkw. Zie bedotten
DOUW , m. , rneerv. douwen. Stoot , drukking: hij gaf
,

hem eenen douw op de borst.
b. w. ik douwde , heb gedouwd. Stooten,

DOUWEN

,

,

drukken : iemand tegen den muur, op den gronddou
wen iemand iets in de /iarid douwen , bedekt geven.,
DOZIJN, 0. meerv. dozijnen. Van het lat. duoclecirn.
Een getal van twaalf : een dozijn eijeren. Wanneer dit
woord een telwoord voor zich heeft , blijft het , naar het
voorbeeld van de meeste woorden , die een. getal , een
gewigt en eene maat aanduiden , in het merv. onverbo'
gen : twee , drie„ twintig dozijn. . Do/n wordt
dikwerf bij een woord gevoegd , . hetwelk eenen persoon
iemand , die iets verrIgt , aanduidt , om de geringe.waI'de van hetgeen hij doet , te kennen te gevea : een dozjjnwerker , , iemand , die bij het dozijn werkt ; een do-'
,

.'i/ndich1er, dozijnsclzilder, enz.
MA, bijw., beteekenende schielijk:

ik zal dra komen.

Zoodra, zoodra als.

WACHTJR houdt dit cl,-a, vool 1 ete1ide als
Ff 3

1'
schie-.

rad,

DRA.
schielijk t snel „ bij letterverzetting. 'fEN KATE brengt
het tot draag, draa Jen ; zoo dat dra , dan, zoo schlelijk en gezwind als een omdraai zou zijn.
AAD, m., xneerv, eiraden. ' Dun ineen gedraaid vlas,
jaren enz. Een draad garen. De zaak hing aa n
eenen z Jden draad , stond zeer hagchelcjk. Als ik de,
draad heb , zal ik liet klwve wel vinden , spreekw. ",
als ik een spoor der zaak vind , zal ik de zaak zelve wel
ontdekken. Om de gelijkheid met Benen. draad : de draad

IM

@van liet vleesch , vleescli tegen den draad snijden.
Dun uitgetrokken metaal : gouddraad , zilverdraad - enz.
Fig. , de draad , het beloop de zamenhang , eereer rede j den draa4 .veder opcicxtten , zijne redevoering
Voortzetten . Koor den draad komen , zich vertoonen
zijn gevoelen uiten , in den gemeenera spreektrant. Za^
tnenstell.: draadbus , draadijzer, draaq^ ogel , draad
trekker , `draadtrekkers , draadwerk; dras dzvinkel.
Insgelijks' tr eedraadich , driedraaclsch , enz.: drie-eraadsch garen.

Voor het geheel , v =aarvan een , of meer draden gemaakt
yvo.yden , schijnt het onzijd. te ezen . Zoo zegt men het

"ouddraad , het koperdraad , enz.
Het . stamt van draazjen af, als gesponnen , of door
draagen gemaakt. ` Van dit draad is het getijkul werkly,
draden gevormd ; eerze naald dre den , eenen draad
dòor liet oog eener naald steken.
JDRAAGBAAR, v. , meerv. draagbaren. Van draag,
`ragen en tiaar. Dan , daar de beteekenis van drager
in ` baar zelve opgesloten ligt , zoo is het enkele baar vol=
doende. Zie ' baar.
- RAAGBAAR , bijvr `n. en bijw. , draagbaarder, draagbaarst. Dat gedragen kan worden.
t A A(GBAK , in . , meerv. draagbakken. Een bak, ge_
schikt om iets te dragen.
PI^ I GBAND , in. , ` meerv o draac barden. Een band,
waaraan men iets draagt, b. v. eenen _ degen.
DRAAGLOON , m. ' De loon , welke iemand , voor het dragen of torschen , van iets , toekomt.
DRAAGSTOEL , m. , meerv. draagstoelen. Een stoel,
geschrikt om iemand te dragen.
BAAI , AtRin, meerv. draaijen. . Eigenlik, draaijing de weg
Beft tzer temet
eimaart ets draf 1. Fig. , kesp`
loop;
+

-

.

-

DR Aw
loop : de zaak nam eerhen anderen draai. List ,ge toe-

P vetbar in van z ijn ware oooogmerk : k zal er wèl

ghenç
jog
g draai
g^
Slag : ik gqf'
met' eenen
achter komen.

eenen draai , in den gemeenera spreektrant.
DIU A.IBOQM, zie draagyen.
DRAAIJEN , b. en o. w. , ik draaide , heb en hen ge.
draaid. Bedr. , iets in eenen kring , of om zijn middelp unt bewegen : eenen slijpsteen draaijan. Sen rad
draaieb , omdraaijen. Ook overdragt. : het rad draaijen , het voornaamste bestuur hebben. Van hier rad-

draaijer: hij is , in die vergader-ing , de raddraaier .
Wyijders : iemand een rad voor de oogera draaien,
-

verbijstci'eu , bedriegen. Gij zoekt naij _te draaijeu , te
bedriegen , in den gemeenera spreektrant.. Fig. , door eene
kriugvorrnige -beweging vervaardigen : een wiel draaiijen
-damscha ven draaijen. Zich draaijert - en weflden ,
zic11 op allerlei wijzen uit eene verlegenheid zoeken. te redden. Jij draait de zaak gelijk hij vil , hij geeft haar
eené gedaante naar zijn welgevallen. Onzijd. , met zijn eTt

hebben. Zich draaijen , omdraaien : 3e ivind d raa4t, ts
,

gedraaid. Sommige vogels draagerf in. de . l'c ht.
Mi 'n hoofd heeft gedraaid , ik werd duizelig. Zich
g edurig bewegen
e ^,
: hoe staat gij zoo te drna jens Tal•'
men : i ' moet zoo lang niet draai/en. Van bier

g, , draaijerij , draaister , di•aaijing. Z
draaijer
• amen stell.: draaibank , d,'^zaibeitel , draaiboom, dr z Gord ,

draailiout, draaikolk , draaikonst, draaikooi , draairee , draaispit, draaistroom , draaitol , draaiwerk,
. d.. Van draaiboom, hebben HOOFT en • andep iwin
draa
ren het werkw. draaiboomen, door eenen draaibooun, af-

sluiten , anders dwarshoornen, gevormd. .
DRAAK , m. , meerv. draken. Eigenlijk , eene verscbr^likelijke slang •met - - vleugelen= , die vuur spuwt, en niet haren
doodekjken „adem geheele oorden vergiftigt. Zeio, althans
hebben de oude Natu«rkundigeo .dit monster afgeschilderd.

Ende hare vrr.clLt vnl een (;geri e 'legende * Mk
zijn BYBELVERTt Latere Natuurkundige», hebben beweerd , dat dit dier met al zijne vreesselijke eigenschapen
alleen in' de verbeelding bestaat , terwijl zij nogt u9 den
naam behoudéii , en dien aan eene soort van=$jangettgegeven
even hebbex . En MJCBAELIS ..beeft . dat
a van
' • den
Bgbel onder
het dier,
w^ar^v$n
, inden
Bq ► ,^ , ^.
draak,
Ff4
.

DRA.

,5

taak , gewag gemaakt wordt , de gehoornde $ kuff9 lat.
ce raates , is , welke echter zoo verschrikkelijk niet is, als

zij doQrgaans beschreven wordt. Fig. , een gesternte van

twee en dertig sterren digt bij de noordpool , waaraan de
ouden den naam van draak gegeven hebben ; waarom
OTTFR. het reeds then drachon noemt, Wijders , in den
gemeenera spreektrant , een stulursch , toornig mensch :
zs een regte draak ; een draak van een wijf. De n
draak met iemand steken , d. i, spotten, . Zamenstell :
drakenbloed , drakenboom , drakenkop , drakenkruid,
drakenplant , drakenslang. --- Draak is , naar het
schijnt , van het lat. draco en het gr. ^pxx~.

]DRAB , drabbe , v . Droessem : drab van koffij.
1RABBIG , bijv. n. en bijw. , drabbiger, drabbigst. Vol
droessem :de koffij is drabbig. Troebel : drabbig bier,
In drabbigh ryaater vissehen, HQOFT, Van hierdrab-.
bigheid,
DRADEN , zie draad.
DRADIG , bijv n. en bijw. , dradiger , dradigst. Vol
-draden , vezelig . 4 dat vleesch is dradig . Van hier dra-

drgheid,

DRAF , m, Het draven ; zekere gang van een paard : liet

paard ging uit den draf. Bet verlangen dubbelt
fijnen . draf, HOOFT, Op eenera draf IQopen , hard
loopen,
DRAF , rn, Het grondsap van een brouwsel , of . hetgeen , in de brouwerij , -van het afgetrokken graan
overblijft , en tot spijs dei varkens dient s elk wallegt varn dien draf, VOND. Wijders komt het voor , in
den zin van eene onreine , troebel makende stof : daar 't

vi ur door kunst den draf van de eedla vochten
scheidt. J.

D. MAR]..

PRA.GELIJK , bijv. n. en bijw , dragelijker., dragelijkst.
Overdr, , dat geleden of verdragen kan worden : eene dra?

lelijke , —. andragelijke smart.

PR A*GEN , b. en o. w. , ik droeg, heb. gedragen. Dit
yi-oord behoort tot de werkwoorden , die in vele beteekep ssen voorkomen , b. v. bedrijv.: een pak dragen,
toiséhen ; -- vrucht dragen , vruchtbaar zijn ; een kind
dagen, -zwanger zijn; kieederen dragen, gekleed zijn !
xat dragen, haat voeden; zorg dragen , . zorgen
pfgeu dragen, g etwen iemands bel op
-

,

,

het.
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biet hart dragen , behartigen , in den verheveoen st!;
ene jaren wel dragen , naar gelang va n zijne jaren
een goed voorkomen hebben, Zich vel , of k ,ai j ,
dragen , gedragen : hoe zullen wij ons best in deel
ve rtwijging . dragen. VOND. Ik kan dat niet dragen,
verdragen , lijden ; den naam , de schuld van iets ra.
gen , hebben ; de onkosten dragen, betalen. Voorheen
was de spreekwijs : iemand dragen in gebruik , voor
gunstig zijn , voorstaan , bij HOOFT , BRAND en WAGEN.
voorkomende. Onzijd. , met hebben. Vruchtbaar zijn:
die boomen dragen wel ; zwanger zijn : eene draagende
vrouuw , thans meest gebruikelijk in de spreekwijs : die
vrouw' draagt hoog , of laag ; etteren : de rond
dramt ; in evenwigt liggen , of zijn ; de ba1L ligt te
schuins , h17 kan zoo niet dragen ; waartoe de spreekwijs behoort: eene zaak dragende houden. Van hier
drager , draagsier.

DRAGT , v. , rneerv. dragten. In de meeste beteekenissen
van het voorgaande dragen. Zoo veel als men tegelijk
draagt , of kan dragen ; eene dreigt houts ; lziJ zal er

eene dragt aan hebben , figuurl. , eene dragt slagen.
Kleederdragt : verbiedende de op enbare dregt vara
geestelijk gervaadt. HOOFT. Dat is ieders dragt
niet. Zwanngerheid`: çij is in de vierde maand harer
j

dragt; dat si. maecht was voor die dracht, inder
dracht ende nader dracht. CLARE Sp. Vruuchtdraging t
die boom is in zijne eerste dragt. Ettering : de dragt
g
ce4er wonde. - Van hier dra, tig , in eendragtig , enz.,
oul. voor zwan ger n
i gebruik , en dragtigheid,, voor

vruch;baarheid ; seven jaren van drachtigheden. $y- 0,
1477

DRALEN , o. Sv. , zk cdraaide heb gedraald. Wachten
talmen : hier voegt geen dralen. ' J. D. MARR. Ja
bruigom valt liet dralen lang. MOOK, Van hier dra~

ier , draliag.

]DRANG , m. Het dringen : ik werd door der drang

verhinderd verder te komen. Eene di t , bijeenn kaan

d.e menigte ; ik geraakte in , eesten drang van z z-

schen.

DRANK, Di., meerv. dranken. Al wat
n dr'in tt :
en drank. Sterke drank: aan den drcta zijn, 7Jt h ii
Iet bebruibep van sterken drank te buiten, gaan: ECIIFf, 5hees

DRA, b R E.
iieeamiddel , hetwelk teen indrinkt : mijn Arts ,heeft m#
eenerg drank gezonden. Zamenstell.: dranLkelder,
drnnkmeester , dreznkoJer , drankver•x ooper , drank winkel , enz.
fl RAS , v. Natte , weeke aarde. Meestal wordt het als bijvoegelijk gebruikt , voor doorweekt , modderig : al 't Ic,i d
stond dras. J. D. I\'IARR. In dezelfde beteekenis wordt
het bijvoegelijke drassig gebezigd. Zamenstell.: dra s _
Zand.
DRAVEN, o. W. , ik draafde, heb gedraafd. Op eenerg
draf loopen , van de paarden : dat paard draaft Aard.
Op iets draven , trotsch op iets zijn : daer Rome zelf
zoo hoog. op dreeft. V0NE . Hard loopera , van de menschen : ik draafde terstond naar mijn huis. Van bier
draver. Drephen beteekent bij WILLER. gaan: Ir ther
drephet 2 d. i. gij die gaat.
}RECHT (ook trecht, in Dordrecht, Utrecht enz.), beteekent overtogt , of overvaart. Zie Dordrecht:
DREEF , v + , meerv. dreven. • Van dr jven. • Eene laan,
eene rij van boomen : er zijn hier zeer aangename
dreven . Oul. werd dreef ook voor een drijfpad gebezigd , waardoor- (O werkossen trokken , na alvorens er in
geholpen te zijn , nu vore genoemd. Van hier de spreekwijzen : op zijne dreef, aan den gang , zin ; op ggne
dreef helpen : die den handel poogde op der dreve
te helpen HQOFT . Ook komt het voor , in den zin van
.

Benen slag , kinnebakslag ; wijders , in de beteekenis van
-eene menigte , eene reeks : eene dreef, of kudde,
schawen , anders drift.
I REET , v. , meerv. dreten. Van driften. Blikontlasting.
.Het is geene dreet , niets liet geringste , waardig , in
den gemeenen spreektrant.
1REG , dregge t v. , meer^T. dreggen. Een klein anker
met drie en vier haken , dienende om iets naar zich toe
te halen : ik haalde Item met de dreg uit het water-.
Van hier bet werkvr. dreggen , d. i. met eene dreg vast
maken. Zamenstell.: dregnet , dregtouw, enz.
DREIGEN, b. en o. w. , ik dreigde , heb gedreigd. Met
woorden , of gebar en , te kennen geven , dat men iemand
iets kwaads wil veroorzaken. Bedrijv.: iemand den dood
dreigen, ook - met den dood dreigen .H j dreig t biet
-ga*a' he- knt to zetten in een

;tee. VoN' Ook van
le-

- evenipoze dingen , welke ons toevallig schade kunnen toe_
brengen : die muur dreigt te vallen. Onzeker zijn,
Viv a t men doen zal , in de gemeenzame verkeering : ik /ze/
reeds lang gedreigd , bij u te komen. Onzijd. , i n de
eerst genoemde b als gij dreigt, zat ik toe_
slaan.. Van bier dreigen, drezg ing. HOOFT bezj t het
bastendstaartige dr•eá,; etnent , voor bedreiging.
Hoogd. dropen 9 bij KERo dreuuan ,. OTTFRO threut^en,
threaten. ' De afkomst van dit woord is duister.
DREK , m. Uitgeworpen overschot der v erteerde spijs , zoo
van mensGhen als van beesten. Wijders slik , vuilnis en
allerhande onreinigheid : door den drek te astappen.
HOOFT . Iemand met drek mijten. Fig. , eerre slech,
te , niets waar dige zaak : ende aehte die dreck te zin,.
I3YBF.LVFRT . Zamenstell.: drekgot , drekgoot , drek
^gop, drekkar , drekkig , drekwgg
' en.
DC oorsprong van dit woord is nog onzeker.
zie bedremmèlen.
D
DREMPEL " m. , meerv. drempels. Anders dorpel, in den
genieenzamen spreektrant ook drumpel: als h j 'de zo l
over den drempel, zette. HooFT. De drempel der
,wetenschappen , fig., voor het beginsel.
PRENKELING, m en v. , meere drent elirrgea.. . Van
drenken , in den zin van verdrinken. Iemand , die ver^dronken , of in liet water versmoord is. Y'an hier, dren.
o

kelingsh uis , enz.
s

DRENKEN , b. w. , ik drenkte , heb gedrenkt. Te drinken geven ; liet vee drenken. Zamenstell.: drenkbak ,
drenkplaats, drenktrog , drenl wed. vul. werd drenL
ken ook in den - zin van verdrinken gebezigd : dan eet
als .'t kalf gedrenckt is den put toegegroeft. VLAERD.
EEIENR.. 't Een smoort in rook , het ander drenk'
in putten. VOND.
DRENTELEN (oul. trc ntselen) , a. w., ik drentelde,
-heb gedrenteld. Langzaam op en neer : gaan. Van. hier
drentelaar, drentelen , drentelachtig , drenteling.
DR EU' 1, d reumel , na. Bij de veevers en kleermaker. , *de
draden , die van de ketting overblijven nadat 'eer `.stuk`
afgeweven is.

•

DREUN , m. , meere. dreunen. , Beving, , sohuddlr g, meet
,zeker geluid gepaa •d : z yt gij dien dreu* wel gewaar
gewnrden ? Eig.; 't. wee t , net den dr (de luidruch,

^'
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tige .bekendmaking) van roem de slechten te verbaazen.
Dreunend , of bevend geluid : hij zong maar
si n dreun verveelde mij.
DREUNEN (oiil. dronen) , o. w. , ik dreunde , 1 e b ge..
HOOFT.

dreund. Schudden , daveren : het gunsche huis dreun.
de van dien slag. Fig. , en in den gemeenen spreék-

trant , met eerre bevende stem zingen. Van hier dre u .
ning.

DREUTEL , m. , meerv. dreutels. Hoopje drek, anders
keutel. In den gemeenen spreektrant ook een klein mannetje ; hij is een regte drentel , ook dreutelman.
TF,N KATE brengt het tot het werkw., draagyen , be-.
teekenende dreutel , eigenlijk , zoo veel als eenen ineen
gedraaiden hoop.
DREVEL , m. , meerv. drevels. Een puntig ijzer, waarmede men iets indrijft. Bij KIL. is het ook een schommelknecht, die , als drijvende , op en neer loopt. Van hier
drevelen , voor op en neer loopen.
DRIAKEL , zie theriakel.
-DRIBBELEN , o. w. , ik dribbelde , heb gedribbeld. Met
de voeten tegen elkander gesloten springen. In de dage-lijksehe verkeering wordt het voor dribbelende , of springende, loopen gebezigd , vooral ten aanzien van kleine
kinderen. Van hier dribbelaar , clribbeler• , dribbel-

gat , dribbeling.
DRIE , het getal, hetwelk tusschen, twee en vier staat. Dit
telwoord wordt bij zelfstandige naamwoorden gevoegd , of
het staat op zich zelf. In he.t eerste geval , inzonderheid,
wanneer het bepalende lidwwooruí vooraf gaat , is het onverbuigbaar : de drie mannen , rvrouu-'en .; de drie bloemen ; de drie huizen. Ook zonder lidwoord : voor
drie jaren ; in drie uren kan men veel verhalen ; ik
zal het u met drie woorden zeggen. Ook zonder
zelfstandig naamwoord : hij kan geen drie tellen; het
slaat drie. Somwijlen. echter wordt het verbogen : met
ons drieën , drie personen ; niet lang na drieën , na
drie uren; iets in drieën snijden , in drie deelen. ` Som~

wijlen wordt liet als zelfstandig gebezigd, in het vrouwelijke
geslacht : de drie , twee drieën , in het kaartspel , of op
de dobbelsteenen. ZamenstelI.: driebeenig, driedekker,
een :schip met drie dekken, driederhande , driederlei ,

,

driedik , driedraad ., driedrundschi , driedubbel, drie-eenLg ,

DE
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enig cirieéenigheid , driehoofdig , cl^•t;e^^rz
di'ie-^
kant driekt ^i ' , drielin g;, drieman , driemanschap,
driemast , d riiep onder•
, driepuntig
pu g , drieslag., di,• ie.
sprong , drietal , drietand , drietctndig , dl•ievoet ,
drievoetig , drievoudig , drievuldig , drievulc igheid .
driesi eg , driewerf, enz.
Drie , hoogd, drey , bij IsIDOR. djirie , OTTFR . thri
dria , ULP.IIIL . thrin , thrins, in het angels. drie , di—eo,
eng. tliree , zweed. tre , bij de krimsche Tartarexi aria ,
Boheems. en russ. tri , pool , trze , gr. ?peis , I-at# tres.
DR.IEGDRAAD , m. Een draad , waarmede men iets opdriegt , of rijgt , van drie -en , d. i. met wijde steken vast
hechten , rijgen. Driegdraad is derhalve . zoo eell a1s
rijgclraad.
DRIEHOEK , m. , meerv. driehoekers : een regtjjnige
driehoek. Van hier driehoekig.
DRI +' KLA K , rn. , meerv. drieklanken. Zie mijne nederd
spraakti. D. 1, § .ii.
DRIEST , bijv, n. en bijes. , c rsester , zeei ácli sest E gen
lijk koen , stoutmoedig, geen -gevaar vreetend. Thans.wordt
het nog meest gebezigd , om de woesthei4 en wre'edl id
aan te duinden , welke gemeenlijk. het uitwerksel van kijge.
loof en domheid is : drieste dorrciied , A drieste onetendh eid. ' Zich driest en stout tegen iemand ver.
zetten. Van hier driestelijk , dries.theid.
Driest , hoogti. dreist , angels. íkkryste , zweed, en
leen. drisiig. TEN KATE acht het , bij letterverzetting ,
van derven , durven , dorst , afkomstig , welke , verzetting
reeds in het gr. exp-o , ,doen :, stomst , van
voor men ook e,p
peso zeide .. .-.voorhanden
s is. KJL. heeft
droeçtig, drustig.., violentus , impetuosus.
DRIFT _, v. , meerv. driften. Dit woord , van drijven ontleend , wordt in verscheidene beteekenissen gebezigd. Een
aantal vee : eene drift ossen , ook ossendrift , --^ t enne
drift. zwanen , ook zwanendrift. Toen 4mphitryons
Loon -zijn zatte drift neer , den stal zou. dryven Vos.
Het drijvend zwerk : heft uwe oogen nnaer. die dift
van zwarte wolken. VOND. Bid KIL. heeft het ook de
beteekenis van • drifzand , dryfzand. Voortgang ^Y' ,on een
#

chip, anders gang genoemd. Ook de St10
,van , liet
water: in dit water gaat eerre ate .e drift. f rçs
Logt : zgne driften beteugelen.- Sc
Schiejkheid, over
;

tng

n1u.
tint : hij heeft dat met eene grooté drift edcrt.
DJYFTEG , bijv. n. en bijw. , driftiger , drifti gs t. \iatt
drift ; mede in verschillende heteekenissen. Dat drijft
het schip werd eindelf k dri tig vlot. Schielijk : am"
doet alles te drifti g;. FIaastig 9 op-)loopend . maak u mo o
driftig niet. Van hier driftigheid, driftig1jk.
DRIG , z'jnde eene verkorting van dra,rer , wordt in z a .'
etenstelling met andere woorden gebruikt , b. v.: v.^rzri_
-

dri go- , d. i. waandrager , scfiepterdrig , d. i. sc,heppterdrager H. 1 IOUTA .M, die, door zijne ongemeene let-

terkundige verdiensten , liet Vaderland in het algemeen,
en (Ie stad Gouda in het bijzonder tot eer verstrekt
]heeft , zegt , in zijn onvergelijkelijk dichtstuk , de lof der
vriendschap : de leeuw.' met woldrie óp de jagt ; ne^

mende woldrie , voor tvotdrager , d. i. schaap , in na-+
volgin van het lat. lani.; er.
bRIJTEN, b. • w . , ik dreet , heb bedreten. Den buik
ontlasten , kakken. Van hier drifter , dry tster, enz,
DRIJVEN, b. en o. F w. , ik dreef, heb en ben gedreven
Be+ r". , voortdrijven : eene kudde schapen drijven. Ja-=
gen , verdrijven : den vijand op de vleet dr jven. Doen
v£rrigten : koopmanschap dreven. Beeldwerk op zilver,
of goud , maken : eene gouden doos met een g e, dr-everi
deksel. Doorzetten , staande houden : hij drijft die
zaak al te sterk. Ook zonder zelfst. naamw.: gelik
sommigen draven, beweren. VoND. Schieten; werpen
Ton heeft -Item Tlietis zoon een. speer naei- 't lijf
gedreven. VOND. Oul. was dr 'ven ook in gebruik voor
' édryven : Nero dreef veel quaede naken. GFSCHJER.
®izird.' , met zijn en hebben. Op de oppervlakte van
deze of gene vloeistof rusten , zonder naar den grond te
zakken : op het water draven; -- de vogelen dr ven
:,

op hunne vleugelen, door ree lucht zoo ver de. trol-=
ken driesen. Bene zaak laten drijven , spreekw. , anders , laten varen. Onder water liggen , onder water
eraan :. de landen drijven. S. v. GIAND. De vlcierr
'ft van 'w n. Sierlijk bezigt VOND. draven op , •voor
afhangen van , bestaan door : Flus dreef heel sans'
tjot i`-.... alleen op 't erfgezagli , enz. Voor doh`bberen V 'of om eene twijfeling aan te duiden zegt VOND.
die tuaschen hoope en vreeze drffis ' Ook past hij bet
dr i it raai op de van liefde b ndende endèii.

de
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de 'vrouwengogen toe : met hare dr4vende oog en ; hare oo, esa drijven , als twee starren
enz. Zoo ook.
,

L. W. V.. MERKEN:

Ik ken hier Nonnen , die zich buien voor cde altaren
Terwijl de onkuischApid ira haar lonkende oogen dr jjt.
Van hier drijver , dr Jfsfer dr juin;. Zarnenstell. ;
js , j dr,
f jzer,
drijfli j tel , drijfkamer , d rgfhout , drijfijs
.drjfïand, drjfsteen, drjftol, drijjton, drjfveer,
dryfzand , ook driland , enz.
D{IL, m. , meerv. drillen. Bij KIL, ook tril. Zeker
werktuig , zijnde eene spil , welke , door middel van een
snoer, dat aan eenen boog vastgemaakt is, in eene kring..
vormige beweging gebragt wordt , om dus gaten in steen,
ijzer , enz. te boren.. Verder , zoodanig eet geboord gat;
wijders , wending , draaijing , en vervolgens, loap,, wandeling , nog overig in de spreekwijs op dein dril ( 00k op
den tril) gaan. Ook komt drille , vrouwel. , bij KIL.
voor , in de beteekenis van een ligt vrouwcnensch. En - wij
noemen , in de gemeenzame verkeering , koud geworden
en gestold kalfsnat, dril , dewijl liet , bij de minste bewe-. i
ging , drilt.
DRILLEN , b. en o. w. , ik drilde , heb gedrild. Bed-r.,
eigenlijk , rond draaijen. Vervolgens , door rond draaijen
een gat boren , hij de smeden en andere werklieden gebruikelijk. Fig. , in den wapenhandel oefenen : het krjgsvolk drillen., links en regts . op en neer doen wenden en keeren , afgeleid van het heen en weder draaijen ,
zijnde de eigenlijke beteekenis van drillen. Van hier ook
de spreekwijs : iemand drillen , ik zal hem wel
drillen , hem wel regt zetten , (oneigenlijk) het -hem vel
beduiden. Onzgd. , schielijk op en neer bewogen won..
den , schudden , beven (en in dezen zin zegt men ook
trillen) : windeken deer het Bosch af drilt. Hoop.
verder, zich in den wapenhandel oefenen : de schuit s
moeten morgen drillen. Van 'hier driller ,` drilli g.
Ook op en neer loopen : zij drilde , den ganschen dca ,
door de stad. Zamenstell. : drilboog, cdrilboor y drilkunst , drilmeester , drilplaat$.
Het schijnt het voortdur. werkes. Van draai I - voor
drarz ►.eten , te zijn.
DRINGEN,, o. en b. w., _ik drong, heb en ben gedrtt'
,tea. onzjd. -, met zin. Door dukkcn ome ruimte
track~
.

IJRL flJLO.
trachten te maken , en die in te nemen: het
pers chriL'ketijk. Men drong met geweld op ons aan
0 0k lig. , niet wegruiming der hindernissen ,
aan eene
plaats komen: de vijand is in de stad gedrrongen.
ongen*
Bedrijv. , eigenlijk , drukken : iemand tegen den
dringen. Drukken , en daardoor de plaats van iets anders
trachten in te nemen : men drong ons ,van den een4
kant naar den anderen. Fig. , met eene soort van ge
weld zoeken te verkrijgen als een wederk. werkw. : zic/z
,

;

in een. ctizbt

dring-en; hij dringt zich overal in

Door zedelijke beweeggronden tot iets aanzetten : de nood

heeft mij daartoe gedrongen. Dringende omstandigheden , enz. Op iets dringen , het door beweegre-.
denen , of bevelen. trachten te verkrijgen : hij dringt
daarop (anders daarop aan). Van hier dririger,

dringster , dringing.
DEUNKBAAR , bijv no en bijw. , drinkbaarder, drink4Ctaf8t. Dat: gedronken kan worden : die wijn is niet

•drinkbaar.

DjIINKEN , b. w. , ik dronk , heb gedronken. Bier

drinken. Te drinken geven, laten drinken. Ook
wordt alles, wat çenig vocht naar zich trekt , bij over-.
dragt , gezegd te drinken': onze oevers dronken t bloed
der roomeclie dwingelanden. ANTONID Van hier
drinker , drinkerij , drinkster, drinking. Zamensteil. : drinkbak, drinkbeker , drinkgelag, drinkgeld,
drinkgezcl, driukgias , c&inklioorn , drink/tule , drink
kan, drinkkop , drinklied, drinklust , drmnkpenning,
drinkplaats , drinkpot, drinkscizcta,l , drinkvat , drinkwinkel, enz.
DROEF, bijv. n. en bijw. , droever, droefst. Treurig,
]bedroefd: droeve klagten. Ende ei waren zeer droej
BYB. 1477. Voor dit droef gebruikt men , tegenwoordig , doorgaans droevig , uitgezonderd echter in de spreekwijs: droef te moede. Zamensteil. : droefgee8tig , droefgeestigheid, droefheid, droefenis.
D1$OES , m Zekere ziekte der paarden het paard heeft
aen droes. Van hier het bijv* ti. en bijw. droezig.,
droeziger , droeziget een droezig paard Het
z1fst. droes komt ook voor, in den zin van,eenen reis,

.en root, sterk wens&h, en, in de gemeenzame ver~
lteenug, VOOr eenen boozen geest, 'oor den duivel de

merssch
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?nerzsch Pan ik en weet wat dominee droes gedreven.
J. Dr DECK.
DROESSEM , ` m, Hef , grondsap : droessem van tuin,
bier enz. Overdragt. : gekocht van Judas bloet , den
droessem van de schotten. VOND.
Dit woord is waarschijnlijk van het oude drues af kom..
, hetwelk drek beteekende.

DROEVIG , bijv. n. en bij cv. , droev. iger , droevigst. Be.
di oefd : o ! zij was zoo droevig. Droefheid aandui.
dend : hij zag er zeer droevig uit. Op droefheid gegrond : di oevige gedachten. Droefheid verwekkend„

ongelukkig : droevige omstandigheden. Slecht, ongeschikt : eene droevige redenering. Van hier dros.
v iglij k.
DROEZIG , zie droes.
DROG , veroud. z. n. , weleer gebruikelijk voor bedrog,
Wij hebben dit grog nog behouden in droglieltt , nut
dwaallicht , droggrond , drogrede , d. i. bedriegelyke }
valsche grond enz.
DROK , ook d1'uk , bijv. n. en bijw. , drokker , drokat.
Met vele bezigheden bezet : hij heeft het Brok i hij heeft
veel werk. Wijders in de spreekwijzen : ,het met elkander di-ok (druk) hebben , veel met elkander spreken;
het is daar heel drok , daar is veel volk. Van hier
d ro k te.
DROL , m. . meerv. drollen. Keutel. Fig., en in den gemeenen spreektrant : een dikke drol , voor een kort,
diklijvig mensch. Bij KIL. komt dit woord ook voor , in
de beteekenis van eenera poetsenmaker ; en van hier het
bijv. n. drollig , drolliger , drolligst , aardig , kluchtig:
-

hij is een . drollige vent ; dat is een drollig gezeg cde.
TEN KATE brengt het alles tot draw jen.
DROLLIG , zie drol.
DROM , m. , „ meerv. drommen. Eene zamengedrongene
menigte , van het verouderde drommen , J. i. dringen
een drom krijg svolk. Ook wordt dit woord voor eenent
inslag gebezigd (bij de wevers) : lig zal mij afsngt en
van -den drom. BYBELVERT. Zamenstell.: dromgaren.
DRO1WV
1EL , m. , meerv. drommels. Hetzelfde als drom,
voor .eene , menigte: een drommel van huizen, bij KIL. ,
ook van het oude . drommen. In eenera drommel vei•-r
zamelen. VOND. Van hier, de .genneenzame s ireekwjs :
(g
A'zte
.
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mie daar -ai tiert drom?nel. ook wordt liet , in den ga
meesen spreektrant , voor eenes kwaden geest , voor dein
dnxvel , genomen , ontleend van de verbeelding der schilders, die hern als een drollig , ingedronbën dwerje afmalen. Van hier dl•ornrrel$c;ly , dt velsch dat is een clrommedsck werk.
ROJIK , rn. , meerv. dron1 en. Terg : met eengin rustj..,
gen dronk. VOND. Ook wordt het voor dronkenschap
gebezigd : iets ijl zijnen d,•oi k doen.
I RONKAARD „ ni. , ueerv. dronk'a rds. Zuiper.
-L O KEN , bijv. n . en btw. ; dronkener, dronkenst.
Door den drank bevaen. Hij is dronken ; dronken
worden. Vah hier dr-ánkenctchtib
ORONKENSCUAP , v. Beschonkenhid. Ook zuiperij , of
de gewoonte om zich dronken te drinken. 1
3R OG , bijv. Ti. en bijsv. , -drooger , , droogst. Eigenlijk
dat niet nat , niet vochtigis: toog hout; -d&oog brood ,
±.onder boter rroi. e 7z oes t , wan:nëèr mei hoest , zon1 er daarbij stof op te brengen , clrooge mix , e'ene min
i ie :liet zoog* ; drooge vr jer , die stil en ongevallig is.
,Van hier i•oogacizt ig. .Het drooge wordt ook als
2eifst. gebruikt , voor eerre drooge plaats : z, voeren op
iet drooge ; hij heeft zijne seliaczpjes reeds op liet
?roomse , hij heeft voor mei. bestaan -reeds toereik'ebd be2ittingen , eerre gemeenzame spreekwijs. Ook vookr de ani•+de: énlde syne handen hebben het di-oo g&joreert.:
IYBELV . Van hier heet verklèinw. droogje in de ge`i eenzame spreokwijs op een drv-ógje zitten , niet te drin-en hebben. Ook cl°j•ó Z t , drooging. ZamensteIL ó
' roogsmon ds . droogsdd zeer ér• ; droogtvoetà.. Mogelijktn
) '.SEN KATÉ) is , bij i7ersél iuiving van de r, gins
droog van dori'ig gekomen.
DROOGEN , ( g r . -tpv'yeiv ), b. en o. w. , ik dror>gc e, hie►
gedroogd. Bedrij , droog maken : cië handen -dro&
gen ; linnen , visch dr dogen i t itz cie lucht , io-r
J et s'ziur , droogen. "Onzijd. , droog worden : liet tin_
- sen droogt thans niet ; de wegei: beginnen te dtoogéa.
DROOGERIJ , v. , meerv. d roogerq» en. Gedroogde krui
dei, planten , enz.: een Loo ►'nrnn in drooge jen
DïkOOGTE, v. Droge hoedánigl eid : cle droogte der
aarde. Droog weder : de nood der c1riejirige drovag-te.. VOND, - Pandplaat : liet schip ge?•aaL te ôj Gene
droogte. IHOOi4
-

h

-(^,é

,

-

,
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DROOM n . meerve droolnera.

De a'/ t n 1e-'
fiere droom, HOOFT. Fig` : ier a,zd uit den droom , uit
de verwarr ing , onzekerheid , helpen. Zag ^enstell.: r•a^ nacht g , dróombeduider droombeeld , droo©ngespuis,
droomde: igt , droomuitleg' er , enz.
rIII00MEN , b. en o. wd , ik droomde , heb gedrov i ,
Beer; = i L heb, dezen nac/ t f lets iPótiderlgks, ook
scenen iwonderl jLen dr oom ed rooind. Fig.: ivie ^rótt
dat drooinen , denken ? Onzijd. a. ik heb , deze, naa/jt i
£maar gedroomd Ook fig. , iets onderstellen *tar-- te
zijn t ik drooinde , dat gij jcoudt trouwen s in de getneeuzame verkeeriug. Van iets droomgin , ook lie.i
tets in h et geheim verneanen ; ik lieb datava u ge,droorncd,
in de getneeuza e verkceriiig.1x Gij' droomt , gij hebt miss
-

Onl. werd drooinen ook onpersoonl. genomen allo dropniet den giaiei•igken 3nensclken vaa vele Boete ende
.?cdonzs. GULDEN TinoEN. Van hier droomer drosmeri <, idrooinig , droop ister- enz.
DROP , ook drup , Di. , meerv. drop . Alle voc1itig~
bid s die afdriw pt ; h+ t afdruipei v t1 water ira desa drop
staan D4•oppel : wet deert rninMleP d •op$ LITTI4. , w era
.gebrek in de borsten der vrouwen : 4 heet 4e,n, drop
Mn i etre borsten. Fig. ,j voot draak:: f.ij houdt Veel
van den drop , . ii de -gemeenzame Itvriug. Drc p i
voor h afkooksel van szoetbout , wordt flijd4 gebezigd.
Van dit drop drup , komt het werkzvb droppen , drup~
pen , waarvoor wij thans meest druipen 9@bi• ik :
DROPPEL ook druppel,, gin. , m eerv d roppehs, T#'ec
droppelen olie* fly dronk u>#,n . maar h gaf ` ,snij
gne n 1d rop l , d. i. niets. Verheerdelijk -bezigt iaen
V

r

,

dit yvooï}d , in aca gemeei ,en spreektaan; ook von vaste
en niet viàei.bare zelfstandigheden, b., vw van .brood,, vlees h
enz gzj zult er geeners droppel van Zzebben. Van
hier droppelings , bd- droppelen 0 drqppelpl8 eer
DROPPELEN , o. w. 4 zinde het vooaid ur. w. vaan- d rvpp n. ik drop elde heb gedroppe1 met • } ►e-m
len neervallen : Act watei• droppelde op mijne U- e
deren , droppelen lat en iieervailezi ie goot 'dr* ► e(t ,
i u erss gemeenlijk druu pt.
DROPPEN, zie druipen.
DROSSAARD, zie drost.
DROS'', ré nieerv. d coaten., Ook d rans uzrel. Lancé
,

-

-

g

voogd,
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, de vrouw van eenen drost
voógDrastcn
d `schout.
Van hier drostambt , drostschap , en van drossaard ,.
drossaardschap.

SCHILT. leidt het van trautt , crutt , af , dewijl d e ou _
de drosten vertrouwde raden van den landvorst waren.
IHRE van het oude drott, drothin , d. i. heer. Mis.
schiep staat het in de naaste betrekking tot het oudduit-.
sche dursten , d. i. magtig. In het middeleeuwsche lat.
is het drossardus , drossatus.
DRUIF , v. , meerv. druiven. De vrucht des wijnstuks : die
de druif verft en rijp maekt. VoNTD. Ook voor den
knop , die aan het einde van de boomera en bootshaken
is. Zamenstell.: druivenbloed , druivensap , overdragt.
wijn ; druzvendrager, druivenkorf, druivenkorl , druieenkruid , druivenniancl , druivennat , overdragt. wijn;
druivenoogst, druivenpers , druivenperser , ' druivenpersing, druivenphckker , druivenrank , druiven-

sap , druivenschil-, druivensteel, druiventreder, druiventro's , druivenvocht.
DRUILEN , o. W. , ik d,'uilde , heb gedruild. Talmen,

langzaam te werk gaan , ook sluimeren. Van hier , in
den gemeenen spreektrant , druiloor , een langzaam handelend , lusteloos rnensch ; ook d ruilooren , o. w. , lusteloos zijn , druiloorig , druiloorigheid.

DRUIPEN , ook droppen , druppen , o. w. , ik droop,
. heb en ben gedropen. Eigenl. , afdruipen : liet water
druipt langs den muur. Droppelen laten vallen : de
goot druipt , heeft gedropen. Fig.: door zone kleederen druipen , mager worden , verkwijnen. Door de
mand druipen , zijn gezegde niet kunnen waar maken ,
tot bekentenis komen. Vallen , zakken : de vruc/iten druppen van de takken in den mond. VOND.
Bij is gedropen , zegt amen San iemand. , die bij het aan,

gestelde onderzoek naar zijne bekwaamheden, te kort geschoten is. Alle in den genieenzamen spreektrant gebruikelijke spreekwijzen. Van hier druiper , druiperd , druifing. Zamenstell. :, druipneus , druipoog.
'DItOIPSTAAR T , in. ', meerv. - druipstaarten. Een hond,
of eeneg ander dier, dat " den staart tusschen de beenen
laat hangen. Ook overdragt., voor iemand, die, van
schaamte over zijn. inisdrijf,, - stil wegslniipt.
DRUIFSTAARTEN, o. w, ` ik clruipstacirtte , heb ge .druip-
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Met eenen iugetrokkeïi staart ; bevreesd
druipstaart
druipstaartende Pan
wegsluipen : de wolf
schrik, enz. MOON. Ook bij overdragt , van mejischen.
DRUISCHEN, o. w. , ik ciruiscitie , heb geclrui$cht.
Hetzelfde als ruisclieri ; doch in dezen zin is het thans
niet meer in gebruik. Tegenwoordig wordt het gebezigd
voor : zich met getier tegen iets verzetten : die tegen 't
viur der Lec1erlaïsc1eren clrui3Cht.. J. n. MARR.
DRUK, m. , meerv. drukken. Het drukken : een
of drukking, met de hand. Fig. , nood, ellende: de
verongelukten uit. den druk te helpen. HooFT. Uet
.0 0 0 0

boekdrukken: de misslagen in den nctesten druk.
VOND*

Al de afgedrukte bladen van cenig werk:

kocht den ganschen druk.

de figuur!. beteekenis van kommer, ellende, komt

- hij
b ij TATIAN. thrucnessi voor*

DRUK , bijv. n. Zie drok.
DRUKKEN, b. w., ik dru1e , liet), gearuvt. me ueeieu
van eenig ding in eene naauwere plaats brengen. Eigen~
l ij k: boter in eenen pot drukken. In eene ruimere en
figuurlijke beteekenis , door drukken smart veroo rz aken:
de schoenen drukken mij aan, de hielen. Door druk-.
ken bevestigen : het zegel op eene oorkonde drukken.
Koinier en bezwaien vejoorzaken dooi ai moede en
gebrek gedrukt worden. Door ..drukken letters en beelden
op papier enz. brengen: een boek drukken, katoen driken. Van hier drukker, drukkerij , drukkig , bij HooFT
en anderen. voor bedrukt, drukking, drukseL Zamensteil.: drukbal, drukfeil, drukinkt, drukkunst , drukletter drukloon , drukpcipier, drukpers , drukproef,
dru'8chrift , enz.
DRUP —9 zie drop. .
DRUPPEL, zie droppel.
DRUPPEN, zie di-uipen.
DUBBEL, bij 'vo n en bjw , zonder trappen van vergröo1 weevoudig , tweemaal genonien eene dubbele
ting
deur , een boek dubbel hebben Jene dubbe dukaat , eene goudmunt , die twee 4ukaten waardig is4
dubbele arend , met twee koppen afgebeeld Ene dubhele'nagelbloem, die vele en digt bijeen gegroeide bladen hèeft. In het gemecne 1even, zegt, wçn ook driedubbel, 'zerdubbel, enz , voor 4r4ePoudlg, vzei youdig;
Gg 3

D uis.

liuc. nu .
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(lig ; 5cbø» driedubbel eigenlijk zesvoudig ,u il ' vier"
d,ibbel achtvoudig is. ZameïsteI!. : dubbelhartig
ljelhartigheid; dubbel/je, Z. i. , o. eengeIdsuk ai
twee stuivers ; cittbbehmgiq , dubbeltongigheid ,
belziunige CITI verraderlijke wijs van spreken; ctubbelta
hij do Dichters , de berg parns , om zijnen dubbelen top
dus genoemd ; dubbe1zinrng , çiubbelzinnigheiçl.
Dubbel, hoog€1. doppeit , deen. dobbelt , zweed. dubbel, eng, en fr. double , ital. cloppio , lat. dl4ptus , gr.
'ør?ç c't'ir?ôv. Dikwerf zegt en schrijft zin clubbeld
doch in (le zamenstolling valt deze d weg , als blijkt uit
,

dubbelhar/igheid enz.
DUBBELD , o. , meerv. dubbelcien. Afschrift, dat dubbel
geschreven is , anders duplicaat : het clubbelt van
èerdragh. HOOFT.

DUBBELE , b. w. , £k duhlielcle , heb gedubbeld. fluhj:el nemen , dubbel maken , verdubbelen i hij dubbelc
zfle pogin gen. Afschrijven , een afschrift (duplicaa t)
van iets maken : ee,en brief dubbelon , J. DE IJAAS.
13ij de Schoenmakers is c/ubbeien in gebruik voor : met
cenen dnbbden draad Ibeiiaaijcii. Bea schip dubbelen
is , Jietzelve een dûbbel beldoedel geven. Van bier dubelin.

DUBBEN , o. w. , ik dubde, heb gedabcl. Twijfelen , wan
Itelen : siet hein dubben, hoort /urn &uohteri. GESCHIER, Van hier dubber, 'dubbing.
T1TINM. brengt het tot het lat. dubiurn en cirtbitare.
DUCHTEN , b. w. , ik duchtte , heb geciuoht. Van het
verouderde ducht, voor vrees. Vreeen : gij hebt geen
kwaad te c1whte,. Van hier. duciiq , duc/iing.
ow , b ij ii. bijv. , cluffer , dif.it. Vochtig , doch
il1een in zoover als de vochtigheid zich door de» reuk
-verraadt: de kelder ie duf; eee diiffe kamer. Doør
ochtigheid .l.edorven , en dit bederf door dan reuk en
4n smaak verradend : het »zeel riekt « ket brood &rnaaI
(t4f. Van hier dufiLeid. Voor duf, wordt ook
lise71gd , waarvan duffigzeid
DtJfS'FEEN
, ook cltüJ3teen en t.uf.9teen , »1 , • inoery• durf-'
.
, of het lat. tophus.
vfeer:etz. Van het gr.
DUIi)EI liK, bijv ii en bjw. , duidelijker, duzdelqkit
Ligt tt ktnrn.n, ligt te verstaan dizde1yL schrift,
,spreekt zeéride1qk Vai hte duide1ykked
DU
*

lflJ Î,

X71;

ID } b. w• , ik du.Li c4e ,, hel, ge cl zc t . i c itj s
w" en : met den vinger op iemana.1 duide, ; doch .in
deze bcetéekeni begint het rees te veroitderren. Verblaren , uitleggen -:. iets ten kade Vil: ^z en. C uli gs z cle
men dieden.
I , vti, meere. duiver. eLei'e vogel : in áclt jr ai
eene duiue. VOND. Zan .ensje11.: dl i uuis , d?fi cuboon , duivendrek , duivenei , duiven4ok , f duuiv.en*ot 9
duivennuzrkt , duiveninel ier , duivenmest , d i« wn

slag , duiventil, du4envlz4 t , epz.

'rEN KATE breiegt het tol het oude eerkeu. d ± & ,

d. i. onderdompelen , dewijl de duiven zich gaavn on4er
liet water dompielen.
DUIG , v. , meerv. duigen. Zijstuk von een rondt Incn
vat : eene duig in een vat -steken. In dz bger acr l n
in duigen a att n , uiteeu vallen , van ei yt; cok
overdragt. : dat ontwerp is in duige4 gevollet , ;fit
in duigen , is rr. islukt, leta ira c4jge gQog n, x
ten, doen. mislukken,
D UJKELAAR , ook ckuiJer ,, m. , meerv. c uikelatirs. Van
duikelen. Iemand, die duikelt ; ook zekere voggl.

DUIT ELEN , o. w. , zijnee biet voort iur, vWvan dgi4-gn.
Ik duikelde , heb gedr iL'e/cl. Over h.tt lhoqfd tu nnelgn ;
het hoofd onderhalen , onder het water.
,

DUIKEN , o. w. , ik dook , hela gec10 •ea. Vooroer btk '
ken : hij duikt in het gaan, hij gaat gestoken,. v o `
over gebukt. Onder water zwemmen : 4/ dook o toer
water. Overdragt. , ond :rdoen naij ipil voor nierend
duiken: I OOPT bezigt liet , vopr wijken , w'ich en : en
de t'1dt tot duiken ried. Van bier duiker, d Lz g
-

D UIKER-, m. , meerv. duikers.; QQk du JeJa r. terend
die : in .. het water, duikt en lang Ander blijft. 7^ekere t gel : Ezakus in eersen duiker liersehcpe', VOND• is-gelijks wordt eene gQQt of buis , die onder den grond
verborgen , of gedoken is , om door uiiddel' daarvan , het
sater in- en uit te latex , ook ee te sluisdeur , of een vvrlaat , duiker genoemd. ZamensLeil. - duüe,'kloL, fiers
wer ktuig , waarmede men zich op den graad der Zes Ue-

derlaat en weder boven komt.
DUIM, in., m,eerv.. duimen. D eerste e . dikste vinger
aan de hand: hij heelde zien duimt. Van hier de ge-maeennzame sjieckwjzen : onder den dm, u dit# f i ii
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het geheim ; iemand hij , ook onder , den d u ^ryi, hout
jen , kort houden , binnen de - behoorlijke palen hoden,
Men plagt den duim op te steken , om iets te bevest ben ,
van waar de gemeenzame spreekwijs : duimpje op ! O m
de gelijkheid aan eenen duim , wordt een ijzeren. kram ,
waaraan iets vast gemaakt, of gehangen wordt, een dui„ï
genoemd . eene deur uit hare duimen ligten. Zekere
maat : eenen duim breed. Dit wordt , in de gemeenzame verkeering , ook zamengevoe d en als zdfst. gebezigd:
een duimbreed, d. i. de breedte van eenen duim. Voor
duim wordt , in de gemeenzame verkeering , ook duimeling gebezigd , overeenkomstig met het ijsl. tumlirag; en
dit dziiine1in m heeft bij ons o®k % de beteekenis van den
duim van eenen handschoen , of eenig ander bekieedsel
van den duim. Zamenstell.: cluimijzer , een ijzer , dat
men eenen gevangene aan de d w inren plagt te doen ; duirmkru.icl , in den gemeenen spreektrant , voor geld : liet
heeft hem duimkruid gekost. Diiimspgker zekere
soort van spijkers , cluinistok , een maatstok , in duimen
-verdeeld. Van dit duim is ouds. het werkw. duimen in
gebruik geweest , waarvan rlulinelen , in het gemeene leven : gij zult niet veel daarvan duiwielen, niet veel
trekken , ook nog overig in beduimelen , veel behan
-deln.
DUIMELEN , zie duim.
DUIT , o. , meerv. duinen. Een heuvel , en wel in eene
bepaaldere beteekenis , een zandheuvel aan .het strand der
zee : op het schieverlingsehe . duin. Het gebruik stelt
het onzijd. , schoon wij bij. VOND. lezen : de zee omhè-pst
de duin ; doch dit is mogelijk voor de duinen te nemen.
Zamenstell. : duinachtig , duin a rs , dui z ,rond , duin
,

,

kant , duinkonijn , duinmaaier , duinroos , duinstrand , duinzand, enz.
Duin , hoogd. Dune , eng. dou'ns , fr. dunes. In
het angels. is dun , dune , een berg , en in het gr. 8:v
een zandloop. Drein is een oud woord ? hetwelk reeds

-

in de oudste gallische taal aangetroffen wordt , gelijk zoo
vei. namen bewijzen , die in dunum uitgaan. A. MYL.
zegt, dat men reeds sporen van dit woord , in deze be"
teekenis , bij HERODOTUS vindt , in de benaming val r

^6AL^Ol

en ®v:.

DUIST , o. Het -stof van meel. of stuifmccl. Ook de bast
Jiri Loekveit.

DUI5

DUL
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VULSTER , 1)ijV. ij. en bjw. , duisterder, duisterst. Doii..

ker : het wordt duister; een duistere nacht. Fig.,
woeijeltjk om te verstaan: eene duistere i'ede. Duister
wordt ook als zelfstandig gebezigd , liet duister: in 't
midden win het nare duister. VOND., waarvoor HOOFT
de duister heeft. Van hier duisterachtig, duister.
heid, duisterlijk , duisternis. Van dit duister heeft
men oul. het werkw. duisteren gevormd , nog overig in,
en in den zin van, ons verduisteren : ruste duystert
0118 erstçindt. GESCHIER.
Hoogcl. clüster , bij WILLERAM. thimster , en
sterrus, voor duisternis.
DUIT i. , rneerv. duiten. Zekere koperen munt waarvan er acht in eenen stuiver gaan ; twee penningen: nieuwe duiten. Ook wordt dit woord , even als penning,
voor eene kleinigheid gebezigd : ik ben hein geenen duit

(niet het geringste) schuldig. Verkeerdelijk maakt men
van dit duit, in het gemeene leven , de spreekwijs op
eenen duit: hij gelijkt zijnen vader op eenen duit,
' betwelk eerie verbastering van op ende uit is.
DuIi'scil , bijv. D. en bijw. Dat den Duitschen eigen, of
uit Duitschiand afkomstig is : duitsch geld,. eene duitselie vrouw, duitsche zeilen. In de duitsche taal ge-.
schreven: de duitsche bijbel, duitsche boeken. Ook
wordthet als zelfstandig gebezigd , het duitsch , de duit~
sche taal: hij spreekt het duitech goed. Van hier
duitscher , cluitsc/iictnd.
Dit düitsch is bij M. STOKE dietsch , die, onder anderen, waisch ende dietsch.. iteeft, waarschijnlijk van
diet , died , dat volk beteekent. . ADEL. zegt': Thot,
Dot ,is een oud , nog niet geheel verouderd woorddat

eenen bloedvriend beteekent, en met het hebr. 11,
eene meer dan tofvallige verwantschap
heeft. Naderhand werd liët voor eene naastbestaande,
wijders voor eene menigte van naastbestaanden , en éinde'
lijk voor een volk genomen , dewijl- de oudste volkeren
niets anders dan aanverwanteu en naastbestaanden w'en.
\Termoe d e k hebben e Du tsches Jezen naarii daarvan
gekregen , dat zij zich , als een volk,-,verbonden , verbroederd , en 71c11 tegen de (r 11irsmet allp kiacht , vereewgd hadç1eTI, waasoin dc 'jviieinen hen Germans, d
broeders, noemden. Anderen Ieid dzen naam van
G 5
Theut,
vriend, gelief-de,
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Th eu't , Theusto , Tuisco , den God der Germanen , ai.
DUIVEL, f i , mn. , meerv. duivels , duivelen. Satan , booze
geest ; de ltoovaardij heeft den oppersten van alle
.Engelen in eereen duivel verandert. VOND. Fig. , een
slecht , boos rneiisch : hij is een duivel ; in het vrouw e _
lijke gesLclit , eene duivelin. Van hier eenige ruwe , en
in het genleene leven gebruikelijke spreekwijzen : loop naar
deiz duivel; ik geef er den duivel van; iemand naar
den duivel helpen , enz. Zamenstell.': duivelbanner,
duivelbewupeerder , duivelerj , duive jagen , duiveljager , duir4elaagster , duivelsbrood . duivelsdrek, duivelsk onsíenaar , duivelskonstenarij , duivelskop , enz.
KILIAAN en TUZNM. achten het woord duivel zamenge ^
steld van de , of die , en eiwel, d. i. kwaad , boos. Duireel zou dan zoo veel als de euvele , d. i. de kwade , de
booae , zijn . Het laat zich echter regelmatig afleiden Van
het lat. diabolus , of het -gr. aiaj3o^►o.
DUIVELSCH, bijv. n.. en biyw., duivelscher, zeer dui,val&ch. Dat van den , duivel is , of tot den duivel behoort. Figuur]. , dat is eerre duivelsche , zeer groote ,,
le as"en:
DUIZELEN , o. w. , ik c `uizelde , heb geduizeld. Van
het oeroud. duizel , nu duizeling. Bedwelmd zijn,
rl aai;ingen in het hoofd -hebben. Van hier duizeling.
DT ZEL -I(- , bijv. n. en bijw. , duizeliger , duizeligst.
Bedwelmd : ik ben wat duizelig.
DUIZEND , telwoord , volgens ADEL. , zamengesteld van het
Oude duin , tien , en punt , hund , honderd , derhalve
tien honderd , of tienauaal honderd : duizend guldens;
tien duizend man. Somwijlen wordt het verbogen
&cuul- heeft $z/ne duinenden verslagen , maar .David`
81/12e tien duinenden. BYBELVERT. Somwijlen wordt
liet als bijvoegel. gebezigd , voor duizenderlei: ik heb dui, ende dingen, op eenere dag, te verrigten.
Ook komt het als zelfst. voor : liet duizend ; tien
guldens kost het duizend. - Oul. is duist in gebruik
geneest voor duizend : al storen aen nu" slincker
duinent en tien duyst t'same DATHEEN . In
Vkintderen zegt men - duest. Zamenstell.: duizendbeen,
luizendblad , duizenderlei, duizenderhande , dui
aendj rig , duizendmaal, duizenaschoon , duizend -'
ste , duizendwerf.
.

D U K. P lJ L. DUN.
gQUq~f_ n~~nt v-an
vijf guldens ell vijf stuivers , hollandsch geld. V~B her
Iflt- ducatus , d. i, hertogdqm , omdat eea h~rtqg \tall
Ferrara deze munt het eerst heef' laten slaan, Za.ll.u~.Q§,~l·
ling: dtf;,katengoud, ens,
DUKQALF, m., meerv, ilukdalpe~. E~q paQ} , die ill bet

DIJK.AAT, m.. , mccl1v.duX,ctten. Thene

water .staat , en dient , om daaraan s~h4;lpo.Q YJ)S~ ~~ J~
gen. Of dit paalwerk dezen naarn gckregCll \l'Qh" I .in.
tQcspcling op den wreeden .1J~,c de 4~4a, w9J;d~ gqg,~, i
doch is onzeker,
'

DUL, ~ir, dol.
DULDELIJI(, bijv, ~. ~11

hijw" dUlldeli) ber ,

d~lCll!lij!Yf1t.

Dat gednld , of verdragen , kan worden z dat '';8 R-PJ! al

(luldeli) k.
DULDELOOS. bijv. D. en bijw, , du,ld~(JQ~t;r, cl{~14(Jl~~it.
'Oat niet te dulden is :dat is eene 4ltl~~loq~e pijnt
DULDEN, h, \v., ik duldde, ll~b !!~dlJld, M~\ gelat~p~
heid Jijden en verdragen e ILij heeft vee' te qIJId;en. 'f@claten

t

dat za! niet geduld worden,

~~?

Vall ~\. d#4il~r,

.

VoJgen8 ADEL. is het V~l1 eel) verouderd W~I'~W" 40len, efkomstig , hetwelk lijdep, v~rdl?~g~~ bt(t~~~ert4e,
even als ons dulden t in w~l~~ h~t~~l\~n~~dolefJ.n·" /;fflolen en fartiolen reeds bij KERO vQo'~Qment Deze
zelfde beteekenis heeft tlzul4ff; .hij ULl?HJII.;, tn,Qli4ff,' in
Irct angels, tola zweed, ,dal ijsl., taalo d~Jl., en. 1"~4tU1
in het gr. Ook moet dit woord ill de oudste .,aal' del'
Ilomeinen veorhanden geweest ~ijn, ~t.>Q als hlij~,l. ui~ ~o
'I

lero, uit tuli, den verled. \9dv~n f~rfe, en uit incllrfl!Jere.
DUN, hiiv. n, en bijw~, dunner ; dlkfl~t. Het teg~ng~de
"an dik , of dat eene geringe dikte heeft e zii is. Zf(~r ,t1'iNl,
van hgchaam. Een. du~nt3 drqqd. Fi,.; afg~d"8Q#'.
versleten , in het gelUeen~ leven t clq,tJ.l~ed ,begi"t ..er
ilunte worden. Uit weinig ~ v~" "~,~A ~Jkand~r \W3'wij..
.derde deelen hestaande; hylttfJ~flr.kt"lJlIli.""J. de .·;@«r-

-·_i..

teleaeiin Iiier dun ge:;atl<id'J,J)oij'~Qve#dffJgL" de: 11,0"
men. zjjn dungesaaid ; zijn 3e!AA,an'l" 09k ~v.
• t,Qfl~en s dttn bier, dun blQ,e,r.,i.;"ne .llA.()!J.t.1 . VJQtlil>.aar duoae boter.; dt! baiiJ.r,ilult maj,~1h. ~ 800FT
be;igt .bet pij slfl..qp, vtloJ.'ligt., .lilt ,.,~fg,brQbu;, een
~f"nne slaep; Dotu: dili en dun , langs vWle, ~
%

we-

'

DUN.
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wegen. Hot onzijd. dun wordt dikwerf als zolfst. gebe'
zjgd : liet dun van een ei. Van hier clunacii1ig bijv.
n , en bijw. ; dunneijes , bijw. : dat brood is dunnetjes
dunbuikig dun
gesneden. Zarnensteil. : clunbuik
harig , dunheid , dun4/ig, dunnigheid , dunte.
Hoogd. dunn , hij KERO clunna , angels. thijn , eng.
thii , ijs). thunnur , , zweed. tuan , pers. tenci , lat. te.
flUl8 , gr. vvvo.
DUNDOEK , 0.. Uit zeer fijne stof zamengesteld doek: in
't heugheljLe kleedt van dundoek en scharlaaken.
HOOFT. !VtfJe dundoek is nog in gebruik , voor een
ingebeeld en op haren tooi zeer keurig meisje; anders
co quette.
DUNK , in. Van danken. Meening , gevoelen : ik heb
daarvan eenen anderen dunk.
DUIKEN, 0. en onpersooni. w. , onregelm. ik dacht,
li eb gedacht. Denken : Soo yemandt onder u dunckt
dat hij wijs is. BYBELVERT. Doch in dezen zin wordt
Jiët zelden gebezigd. Schijnen , voorkomen : wie van dee dunckt u de naaste geweest te zijn ? BYBELVERT.
Mij dunkt , ik zie daar iemand , of, mij dunkt , dat
ik daar iemand zie* Ook met het werkw. laten : zich
iet8 laten danken , zich , uit verkeerde eigenliefde , of
waan . zaken toeeigenen , als verstand , schoonheid , eer
waardigheid enz. , welke men in het geheel niet bezit,
of zich grooter afschildert dan zij waarlijk zijn. ƒ117at
willen doch deze ketters zich laten duncken dat sij
geicert zijn. ALDEG. En van dit laten dunken is Ons
gebruikelijke laatdunkend , laatdunkendheid gevormd.
Ook wordt het als zelfst. gebezigd: het dunken ;
frzâ ar mijn danken. Zie bedanken. Van hier ook
dÈtnking.
DUNNEN b., en o. w. , ik dunde , heb en ben gedund.
Bedrijv. , dun maken : die plank moet nog wat gedund
øorden. Verlengen meer vloeibaar maken : melk dunnen. frVortelen dunnen, hier en daar eenige uit de
rde trekken , om den overigen meer gelegenheid tot
^goeij te geen Zoo ook liet haar dunnen , hier en
'laat afmjden Onzijd , dun worden: zijn buik begint
Yiedunnen. Verminderen: de regen dunt; mijn geld
is heet:pa t gedund. Van hier dunnizg, dunsel, ze
keF8 sadb.
DU.
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DURtN , 0. w. , i' duurde , lieb geduurd.. Aan eene

plaats blijven : hij kon daar niet langer duren ; ik kan
rusten noch, duren , in het gemeene leven. In stand,
of in wezen blijven : ijzer en marmer duren lang ; dat
rik zal niet lang duren. Insgelijks , ' ongeschonden,
buiten bederf blijven : die appelen kunnen niet lang
duren. Voortvaren te zijn : eene hevige smert duurt
niet lang ; de schouwburg heeftgisteren lang geduurd. Zoo ook : het duurde niet lang , er verliep
niet veel tijd , of hij kwam. Van hier during.
.Duren , hoogd. dauern , lat. durare , fr. durer , ital.
durar ., eng. to dure , stamt , volgens ADEL. , zeer waar ,

schijnlijk , van een verouderd woord dur , lat. durus ,
d. i. hard , - af. Intusschen is het merkwaardig , dat reeds
het hebr. '1V T wonen, bijven , beteekent, waarvan lii p
leeftijd , afkomstig is. Het zweedsche dura beteekent
vertoeven , b4/ven , en het gr. po , lat. diuturnus ,

langdurig.

DURFAL , m. , meerv. cluifallen. In liet -gemeene leven,
iemand , die alles durft ondernemen : hij was een repte
durfal.

DURF) IET , m. , meerv. durfnieten. In het gemeene le-.
ven , iemand , die niets durft ondernemen , die schroomvallig is : hij is altoos een durfniet geweest.
DURK (ook urk) , n1. , meerv. lurken. Scheepswoord.
De plaats , waar zich het vuil in een schip vergadert.
DURVEN (oul. ook darren, derren) , o, w. ik dorst,
lieb gedorst, ik durfde , heb gedurfd. Het wordt
thans meest gelijkvloeijend gebezigd. Zich verstouten , onderstaan : durft gij mij nog aanzien ? Dikwerf wordt
het volgende werkwoord verzwegen : ik wil wel , maar
ik duif niet. Mogen , kunnen : duif ik mij op u eerlaten ? OuL werd het ook voor behoeven gebezigd s -dat
hij niet en dorste •reesen. FLORIAN. VOND. en anderen schreven , in den derden .persoon van den tegenwo
tijd der aantoon. wijs , hq duif,„ zonder t,• doch than

heeft het algemeene gebruik hij durft.
Dewïjl durv,er de onbepaalde wijs van andere werkwoorden , zonder te. , , bij zich heeft , b. v.:. ik:. durf het
u wel zeggen, en.,x iet : ik duif ,het u wel , te zeggen,
zoo verandert het, in den volgnaakt- en meer dan volmaaktverledenen tijd,: zijn deelwoord in de , onb'epaalde
wijs:
;

DUT. DUU,

47'e
.

wij s t ik h eb het n nit cZèii'èr (tliet .gedürfd)
%Vordt ethtet tiet werkwoord ver -z wegen , dan tedt liet
verleden deelwoord gedurfd weder in Zijne OUde reg-

-

tei hij zote P?1 geko?nez zijrÈ, maar hij /éeft

niet geclurfd. Diin-'en heeft dit met willen
rèn , hoo"en , mog , kunnen , zien , lueiz , en eeni g a
dere gemeen , welke de enkele onbepactide wijs bij zich
,

helib'eh6

De beteëkehis van zich verstouten schijnt de ônste te
Zijn ; althans , het gr. Oppuv , oth dauraiz , frank. en
dttrrea en tho rreri , angels. dyrn , de, r,'an
zöras , ijsl. thora, eng* dore en schot. daren,
hhben ook deze beteekenis.
DUS bijw. , beteekeheiide op deze wijs : tfio deed hij.
M. &toi.n bezigt het ook in den Zin van hierom
deze reden. En zoo wordt het ook nog gebruikt : gij
hebt mij eene groote dienst gedaan , cue kom ik u
bedanken. Somwijlen wordt a/ voor das gevoegd ,
ot d en it te versterken : aZd. Zie al. Dus ik ook
In d41i zib Van z oo g ebruikt geweest: du grote quaet-.
,

he,t en dus grote sonde. BYB. 1477.
DUSOAMG , bijv. ii. Ci bijW. , zonder , trppei van verth Van
tg.
en tien uitgang danig , van dien
Van dezei aard dusdanig ig de staat des gesciiils.
t3&tnig , op deze wijs , heeft de zaak zich loege(irq. Oul. schreef men Voor duizig , ook dus-.
gseJzën : dus gliedaen is oek een
ifs «'ech.

ivf,7

'

PUT , in. Ligte slaap : eenen cl', ook een datje , doèn

tTen iten slaap nemen, rrijfrIifl ienand uit den
&t helpen. Gij bijft hier in den dut, in het tze
kert. DE DEcc Oul. beteekende het ook mijrnering.
DUTTEN , o. w , ik cluttede , heb gedit. Los sIpen,
41tilne'en : en dutten hij znü nwiten 1jcJz. 1)E DECK.
' O ^dt. Iyeteekende het ook snffen , mijmeren.
VUUR , ( dier), hij. r. , du u rder , duurst. Hoog vat
prijs: alles is even duur. Ter duurste , op den boogk*1 prijs. Overdragt. : met eeneri duren (dieren)
pttigen, eed. Van hier duurkoop, daurie.
DUUR in. Het voortduren: ons leven i8 van korten
Op den duur, hij voortduring*
flUUttBAP, hijv. n. en bijw., âuurbaarder duurb4ar31.
.

.,

Qui.
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Oul. gebruikelijk voor uitnemend , dat van groots Waarde
is : duitr•bar•e salve. BY$. `1477. Thans gebruikt men
dierbaar'. Verkeerdelijk wordt dit woord gebezigd voor
iets 0 hetwelk lang duren kan,* Zie duurzaam.
DUURZAAM , bijv. n. en bijes., duurzamer, duurzaamst.
Dat (luren kan. Van hier duurzaamheid.
DUW , zie douw.
DUWEN, zie douwen.
DWAAL , v. , meer v. dwalen Een oud , schoon nog niet
geheel verouderd woord , bij Kit. dívaele , dwele ,'dweyle , in de beteekenis van een tafellaken , of eeryen hand~
doek. Dwaal, 'of dweil , beteekende ouds. , in het ál-

gemeen , eenen vierkanten lap , groot of klein , of van
welk 's stof gemaakt. Zoo is kelkdwaal de doek, die wit

t>otflmige kerken, tover den avondmaalskelk uitgebreid is.
Te Arnhem , zegt A. DE Roof , gebruikt men , bij eene
begrafenis , de spreekwijs de dweil verteren , d. i. het
geld ,, betwelk men aan die genen geeft , die een lik teil

grave gedragen hebben ; zijnde misschien deze spreekwijs
• daaruit ontstaan , dat de Gilden aldaar , gelijk ook elders 3,

gewoon waren , de duoden , die tot hunne broederschap
behoorden , ten grave te dragen , terwijl mogelijk ieder
Gilde een eigen lijkkleed (dweil, dwaal) gehad heeft
waarmede de doodkist overdekt werd , voor het gebruiken
van welk kleed , de naaste Vrienden van den -overledene Benig
geld ter vertering gaven. In Gouda spreekt men ook van
eene dwaal , bij de begrafenissen , en daar is het nog + ebruikelijk , schoon veel minder , dan voor eenige jaren,
eerre dwaal te geven , d. i. , zekere som gelds, ter vertering, aan de dragers van het lijk uit te reiken , waarvoor
dan , in eene der herbergen , een maaltijd aangelegd woMt.
En op dit doodmaul , plagt men zich somwijlen huidrue^h-

tig te vervrolijken, en de aandoenlijke plegtigheid der
grafenis , wel eens , i-pet zang en dans te eindigen.
DWAAS , bijv. n. en bijes.., dwazer , meest, zeer dwaka.
Buitensporig, zot : dat is eerre dwaze ondei•ne ' ;,
ik zal zoo dwaas niet zqn. Ook wordt het als ze.
t
gebezigd : hij is een dwaas. lek hebbe gezien eezen
dsvasen BYBELV . Van hier dwaasheid , dwzasa hjk
Out. is het onz. werkva. duwazen, voor draal zijn, niet
wel bij het hoofd zijn, in gebruik geweest. Q-ók zei den
.

-

Ø.e Oudeu daas, voor dwaas , van dalfes , voor des a n.

,

Turn. gist, of c1ipaas niet zij voor. clwaalsc1 , Van
dwalen ,' althans KIL. heeft clwaa8/ic/lt , voor dwaal
licht. In het gr. is J v EV beuzelen.
DWALEN , 0. W. , ik dwaalde , heb gedwaald. Dolen:
wij daalden Icirig in het bosch*'Fan den «.'eg dwa.
len. Fig., mistasten , niet wel begrijpen: gij cl'aa1t
zeer, wanneer gij dit stelt. Van hier d'aliag. Za.
mensteli. : c1iaa11icht ,
du.'aalspoor , , dwaal-

dwaalpad„

ster,, du.'aalluin , (doolhof,) daalu'eg , du-'aalünnig
Voor d'a1en schreven de oude Saksen en Kimbren
wal/en , of ti-'alen , waarvan men nog een overblijfsel in
het eng. walk , cl. i. wandelen, vindt. KIL. heeft wallen,, J. i. walen , omzwerven.

DWANG , in. Van dwingen. Het gerucht zwol door
den dwang. HOOFT. Iets door dwang doen. Van hier
dwangeloos , zonder dwang, hij 1 looFT. Zarnensteli.:
1

-

dwanga rbeicl, ciwangdien s t,clwangrn icidel, dts'angnagel.
DWARLEN (ook dwerlen , van werlen , wanen , met cene
voorgevoegde cl, en dit van wei-ren , warren) o. w. , ik

dwaride , lief) geciwarid. . Draaijen: onder malkander
dwarlen. Van hier dwarling , bij HOOFT c4i'erling:
in deze d'erling. Zarnensteli. : c4varlwiaci.
DWARS, (ook du-'ei's) , bijv. ii. en bijw. , dwarser, meest,
zeer dwars. Schuins , scheef: iets dwars leggen ; iemand dwars, ook overdwars, aanzien ; dwars voor
den boeg liggen, scheepsw ; dwars oei' loopen. HooFT
bezigt de spreekwijs: dwars ten dage staan. voor in
den weg staan , tegen de borst zijn. Zamenstell. : dwarsbalk- , dwarsboom , dwarsboomen , dwarsfluit., dwarshout, dwarstqst , dwarspaal, ook fig. , voor dwars-.
drij'er ; dwarspad. dwarssloot , dwarsstraat , dwarsstroom dwarsweg , enz.
DWARSBOO1EN , b. w. , ik dwarsboomde , heb ge-.
dwarsboomd. Eenen sluitboom dwars voorhouden , en
dus tegenhouden. Overdragt. tegenwerken : altijd dwars600mt Iiii mq.
DWARSDRIJVEN, o. w., ik d'arsdrjfde , Iiebgedwcus-.
clijfcl.. Eigenlijk , met -een schip dwars in het water lig-.
en Dit„ voorbedachtei:jk gcschiedezde , ou iemand te
hceft het figuarlijke dtarsclrij-.
hinderen en te kwellen heeft
-'en, voor: zich opzettelijk tegen alles aankanten, niets
toegeven , alles tegenspreken, alles teenekei, veiopr-.
zaakt

DWE. 43x
taakt = altoos tuil hi* dwai•sdr$ven. Van hier dwars..

dl •Over , dwarsdr ij^fster, dwczrsdryver , dtvarsdr!/-

,ving , hij HOOFT ook dwarsdrift.
Schoon het woord drijven ongelijkvL is--en dreef,. gedreven heeft , wordt het echter , in z.arnenstel ing met het
voorgevoegde dwars, gelilkvloeijend gebruikt. En schoorhet voorzetsel , óf voorvoegsel , dinars , in zamenstelling,
met drjven , den klemtoon ontvangt , is het nogtans onscheidbaar: ik dwctrsdrgf, , ik dwarsdr fde, enz., terwijl het , even als alle andere , op zulk eene wijs zaxnengestelde werkwoorden , het voorvoegsel ge , in het
verledene deelwoord , aanneemt , en , naar den aard dec
met onscheidbare voorzetselen zamengestelde werkwoorden, in de onbepaalde wijs , te voorop heeft : ik heb
gedwarsdrjfd , niet d"rsgedryfd , of gedreven ; zoo
ook te dwai•sc1r'►ven , en niet dwars te drijven. Zie
mijne Spraakk. D. 1, S 3220
DWI E , zie gedwee.. ..
DWEEpIhl
, o. w. , ii k dweepte , heb gedweept. B.jgeloovige invallen , overdrevene verbeeldingen hebben : in
zaken van de godsdienst Zit hij altoos te dweepen.
Met iets dweepen , met iets bijgeloovig ingenomen zijn.
Van hier dweepachtig dweeper t dweeper , 4wee'p-.
str enz.
DW1 IL , v. „ xneeyv.. dweilen. Bij KIL. schoteldoek , opneemdoek.. Thans wordt het alleen in den zin van vloerdweil,-, seheepsdweil , gebezigd : eene wollen dweil..
Fig. ,, n, iu den gemee en spreektrant wordt dweil ook
benomen , voor een . slecht , vuil , zich verwaarloozend
niensch , iije%s meer waardig, dan eene dweil , waaraan
xnen de voeten veegt.: zij is eene regie dweil. Het is
zameng trokken van dcveá e , gelijk dweilen , van dwegelen , Giroogen , afdroogeii . Zamenstell=ing : dweilstok.
DWEILEN ,,,, :(zamengetrokken van dwegelen) b. W. , i,
dwei e , heb gedwe, ld. Met eene dweil schoon maken .
afdroogen w e stoop d +eiien.
DWERG, m. , meerv. &ergen. Een menseh van e ie
,

zeer kleine gestalte. Volgens de overlevering der Ouden
zoude er eene soort van menschen bestaan hebben, die
slechts de hoogte van Benen elleboog hadden, in h:olea
en spelonken leefden, enz. Homerus is de c ste ,, die
van de dwergen gewag heeft gemaakt. Ook spreken Asris.

,

H.h

to~

D i .
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to te , Plinius,, Strabo en. anderen van dezelve, - «j wi l
deze hen in dit , gene hen weder in een ander gedeelte
dir wereld plaatst ; en geen wonder , dewijl al Wat e` adneii
ooit van de oude dwergen verhaald heeft , een verdith sel
is. Thans gebruikt men het woord dwerg alleen ^h ,
een meusch van eene kleine gestalte aan te duiden. • Van
,

bier dwergachtig, dwergboom, dt'ergklein, dwer•gpaard.
Dwerg , hoogd. .dwerg , angels. dwerg , d weo rhi
hoogd.
, zweed. dwerg WACHT . leidt,
e g.
.

^Ä
^werg van het oude ztverch af,, dat slecht , onedel be,

teekende , en gist , dat de oude Germanen , die , volgens
TACITVS , Van eene zeer grot te gestalte waren , een ongemeen klein znensch , met verachting , zwerchman , en
naderhand met weglating van de laatste lettergreep ,
ztverch , genoemd hebben , beschouwende zulk eenen als
eerre misgeboorte , of als iemand , omtrent wien de Natuur zich vergist heeft. TuINM. brengt het tot het • oude
saksische wyrg , d. L vloek , met eene voorgevoegde t
dewijl men nieende , dat de wanschapenbeid van •zulk
een klein niensch het teeleen van ` Gods bijzonderen
doek was.
DWIJNEN , zie verdwijnen.
DWI NGELAND , urn. , meerv. dwingelanden. Het otide
bedr. deelw. vaart dtt'ingelen , zijnde het voortdur. werkw•
van dwingen. Sommigen beschouwen dit woord als .` zaxnerigesteld uit dwing en land omdat een tiran zijn
volk en land , door - dwang - = bestuurt. .Doch dit- zou tegen
onze gewone zamenstelling strijden , dewii het dan niet
.dwingeland , maar landdwinger zou moeten wezen.
Even als dwingeland , zoo zijn ook heiland en v4anet
deelwoorden, namelijk van heilen , genezen, ; ëu wijren,
Laten. Van hier drwingeland , dwingelandsch.
DWINGEN, b. w., ik dwong, heb gedwongen. e oottzaken, door dwang zijn oogmerk trachten_ to bereiken ;
iemand dwingen iets le doen, ook tot iets dwingen.
Van hier dwinger, dwingster,.
,

,

VERJ3ETERINGEN.
Bladz. 3g , reg .

-

6 van oud, peil , lees : pjJl.

61 , reg. 8 van oud, dat achter een ander stal , lees.: die achter
eenen anderen stal.
--- -- 96, reg. 7

heb , lees; ben.

--- 128, na reg. 13 in te voegen : AFWISSELEN , b. w. , ik wisselde
V, heb afgewisseld. Vervangen. Van hier a,/ivisseling.

