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, do elfde leuek' van bet nederd. ATM., de achste der
medeklinkers , en de tweede tongletter. Zij opent of shui
eene Iettei'greep , als : lain mat. - Nooit du!dt zq eene a
medeklinker achter zich , in liet openen van eerie letter-,
greep , als : lak , le$ , list, lot, lies. Integendeel ver
(lraagt zij (lit we!, in het sluitea van dezelve ; gelijk zj

ook, in het openen , acliter ectien medeklirikcr stan kau,

As: fidp, giiinJ). Iii liet eerste geval , rolt zij over op
de p , daar:ij , ill het laatste , door de g voortgedrcvea
%vordt.
L en R zijn twee zecr na verwante letters, die, in alle
talen , dikwi1s met elkander verwisseid worden ; iets , dat,
in de afleiding van woorden vooral in aanmerking noc
genorneri worden. Vow.' het lat, ullnu8 zegt (IC f,arisch...
than orme , en wij olin : VOW.' peregriiiu8 de italiaari
•pe/egrirn , de franschrnau peleria , en wij p/gi'im. In
ofize eigene taal ziet men dit: scitalmel vindt men , bij
K. V. NIANDER, scharmet gespid. Worcit niet du uit..
g ang elen , hij sorninige wcrkwoorc!en , met eren vei'
wissehl
aI : sippelea , snipperen ? Zoo zegt inert
ook starnelen en sia'nere, , bobbelea en bobAeren.
En voor wanclekn zeiden dt Quden ook wancieren. In
den dageItjkschn tongval geschiedt dit ook meet' dan
cens: voor bilterkers zegt men, om het geinak , hi1te1
ker$. Tronwens , men vindt meusdien , ja gebeele voL.
keren, welken bet onmogehjk is, do r nit to Simi.en.
Hen , welkeii dit bezwaarlqk s'alt, zal men daaroiu eon ei
kiank aan de / grenzende, nicest hooicn iieZgefl. Ook
worden / en ii. dikijIs verwisse1d Zoo zide men voor
1)

heen vergouden, voor 'eigo!den, gewouci, voor ge
weld, .cc/zouci, voor ecluilci; en nog zeggen wij, som
tijds, soudenier, voor so/dactt, soucleer$el, voor sol
deersel. Integendeel hebben wq nu de u, waar eevtijd
I was, in goud, koi&d, houden, ozd, enz., voor gold,
old,

LAA.

lold , holden , old, enz. En het is aannierkelijk , dat

(le Frnschen $018 en J0'1,9 als 801(8 CI) J-bus tiitspreken.
1--Jierlicen behoorL ook oiis wilcie en woude.
LANG, liijv. ii. en bijw. lager , kuzgst. Het tegendeel
van hong. De gewone stand van de afgeloopene zee, de
eb : laag waler. Bencdtn : orn lacig komen. Gering:
een rnaa -'aiz la en Eaat. Nede'ig : zic4 laag /zouden. Ondeugeiict , slecbt : eene lage ziel. Lctge ge-

dacliten oc'er ierna,ul hebben. Verachtelijk: laag op
leinand vallea, Van her 1ag/zeid , sleclitheid , ondeugencle daad , laa g te, 'fig. armoedige staat. Zamenst.
iaagsckout , eenschout van een nedergeregt , laagloo
pers , va!sche dobbe1stee:en , die geen hooge oogen wel'pen, lagerliand, liiike:'hand.
Het is bet stamwoord van leggen en liggen.
LANG, (lage) v. , nieerv. lagen. Ecue nj naast of op elIander liggende dingen : twee lagen kacts. Een aantat

-

tukken , Wigs de beide zijden van een oorlogsschip , op
Scilij) Pa/i twee lagen. In eenen
anderen zin , rAoemt men eerie iaag a! de stukken , aan
de cene zi1de van ecu schip : de s'olle lacig geerz.
Eene bedehtc paats, oni iemand onverhoeds te besprin-

iedtr verdek : een

ger: : hq sclioot ze-'en herten iiit zijn bedeckie Iaege.

VOND. Krijgsvol.k , tot dat zelfde elude , ergens schuilende: ende leggen eeae IaagIL 'an gewaapencleiz.
FIOOF'T. Eer verraderlike aanslag : [emend lagen leggen. Zarnenst. ribbenlaag , wiriteriaag ; hinderlaeg,
nede,'1aa'. Lageloos , zonder bedrog of list, bq
FIOOFT. In oorsprong een met het vorige woord.
LAAGTE , zie laag , hji. n. •
LAM, v. Een reeds verouderd woord (gelijk, bet daarvan
gevorrnde werkw. laa/en) , beteekeneride het Iicht van
eerie varn Uet is nog overig in bet zarnengestelde lichieiaai , Iichteria'cti. Bet .slctgt den lic/ztelaaien
/ieert. M. L. TIJDW. In lich€erlaazjen brand, in
voile vlam. Het werkm wordt nog b4 Dr,, BRUNE gevonden: als het ILout begini te laeqen. Het behoort
tot bet geslacbt der woorden g1oejen, liclit, logeliem,
het lat. lax, lumen, bet ge. 9, ijsl. loge, alern.
lauga,
LAAIN. v., mecre. knen. Eene wmdetcirc14 wedcrzijds
met boomen heplant: rq fluke de jachitaan door.
VOND.

L A.A•

VoNi In het end. lane. Zamenst. hof etan , ttdnlaan
zglczan , enz.
LAAR, bijv. n., /aiirder, Iaarst. 1CIL, verklaart dit
wooed door ijdel , ledig. Het schijnt hetzelfde te zijn ,
als bet hoogd.. leer, bij NOTK. Inre , angels. gelaer. Wij
gebruiken het sotr«vijlen nog voor dun , schraal : lucre
me/k. Lore thee is, op de Veluw, slappe thee, zonder melk. In Gelderland i, eerz lacer in een Bosch,
eerie plants , die niet met boornnen bezet is , eene opene
ruimte. Bj Kit. is het een onbebouwde grovel.
LA ARS , v. , rneerv. laarzen. I' eiie slappe stevel : lij
hadcde alree cle gouccle leers aazn 't been getrokken.
VOND. 1VIARTINIUs leidt be van leer, lecler aF.
LAARZEN , b. We , ik laarscle , lieb gelaarscl. Laarzen
aandoen : z cli laarzen. Oneig. zegt POOT : door zijn
gelaersden helcletrant. De Diclhter volgt bet lat., cothrcr•nntus na , chat eigenli k Nit ze ; en hoog geschoeicl,
omdat men de 1b Aden , op bet outle tooneel, this vertoonde; van daar is het veriheven , hoogdravend. G.
SCHRODER zegt daarom : en leerem Sophocles in lzooger laarzen gaan. Laarzen is ook eene zekere straf
den rnatrozen aandoen , adders , naar bet eng. , bridsen
genoemd.
LAAS , tusschenwerpsel , voor lielaas : doen ze zwack
laes ! denlcetsten c de,nsnacL' , enz. DE DECK. Do
Ouc1en scbreven ook iacii.
L AAT bijv. ii. en bijw. , later , laatst. Spade. Van
een bepaald uui' gebruikt Yuen bet ook , schoon er eigenlijk let denkbeeld van spade aanleiding toe gegeven ,1weft
hoe laat is lie, ? Late kersen, die laat rijp worden.
De ovrertref en{Ie trap laatst wordt gebriiikt van diugen,
die geeii and.er ding van hunne soon na zich hebben
ten opzigte van tij(I , plants en orde. L)e laalste dag
-

In het jaar. Ls et /aatste woorcl voeren ; den lnotsten
sn/k• ge'en. De laazste eer aandoen , grafwaarts ver_
zellen ; het laatste oorcieel , het Jong ste gere ,t , in den
bijbelstijl ; de laatste duit in thin zaL•. De laniste
Rijn, enz. Ten 'ccrttste , erode ij . Foor het laotste.
Zamenst. Znatstleden. De ste lige trap lctat konnt over-cen met bet hoogd. last , de overtreffende trap la a tct
M:ôc. Il et wonrd
angels. lace/a, hoogd. letwt , gr. MM:
chjnt met la/en verwant te z,jn.
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LAA, LAB.

LA. TDUNKE' H) , Iaatdunkend heid , zie fr ten.

L AAU\V , I)flV. ii. en bijw. , taaZu , `er , laauwst.
.

' en

woord dat den geiingste t ^j raad van vvarmtc , ^n vloeibare
lig,chaca en , uitdrukt. Laaucv water. Fig. , ijverloos :
laaotw in de godsdienst zqn. Van slier laauwaclztig,
laauwelijk , ijv rioos, laaitwheid. Het werkw. laauwen, laauw maken en laauw zijri , is weinig meer in geJbruik : rn it-s ondertusselien de hitte van 't bloedt
laa' wde. HOOF r. Zicli laau 'en heeft PAFFENL, : en
1

,

heat het ILille stael .zich laufven in het piengen van
't ;panne n'iensc lienbloed. Het scbynt, met lnf, flaaawp
tot eerie bron te betiooren..
LA &UWD .! .w. , (Iouwddat), v. , meerv. laauwdaten. Bij
Y .JL. cen lui wijf; zoo ook nog in de zamenleving: z j is
eene regte Iaauwdaut, een lui, lam wijf, ook eene zot-tin , malloot.

Die naiddeibaer schoon is en ier in 't treden,
Die wont - bo en eery sc/zaone laudate be y; heert.
CONST. D. IVIN.
Van bier laauuwclnatachtib : de lnudaatachtig gaen
zi n te nzisprgzen. Co rsi'... t%IIN. KIL. hrengt het
tot laud (Ictauw) en daet (dared) ; en des is laauwddaat , bi.j Bern , zoo veel ass cene vrouw , die laauw Vail
dad, of in haar doen is, niulier fi tclo sine opere te-

,

pi a.
LAB.A.AR , V. , meerv. labaren. Fen groote linnen pals--

doek
LABBEL , v. , meerv. labbei/ en. Klappei , snapster. Van
bier het w. labbeijen, snappen^
L .3IE e.K , labbekakken , zie abben.

LABBE , o. w., ik labde , jieb gelabd. Snapptrn , Mypen, overbrieven. STan bier bet zamengestelrle labbekak,
Un. en vi'. , van labben , en kuk• , onnl achter; der-ahalve zoo veel ats aciterklapper , achterkla Aster ; zoo
cok het wei . . labbekakke i. Van pier lubber , van
den wind gubiuik.elijk : eene labbere koelte , cen zaeite
win-A , die de zeiien niet stern. spent , x aar hen doer wap_
erten. ;!Jet era lcthber kooltje (anders ook As ee-n
wc o ° ,l f erkoeltje) uit d: ,n n jor•doopsten. BoGi ERT.

W li k rs labs eren. 't Zeeluchtje abberde one aan..
tninnz to ee moet.

HUYDEC. ---

Labberen, bet voortd.

labbea , snapper is bj Kit, vane loqr i # Ma-^
'

t^^

LAB, LAC, LAD.
terare. Worts labberiot , ecu plug, een sLraatschender.
Tevens s e bijnt het, om bet begrip van heweging , tot
labberen te behooren.
LABBER , labberetz, labberlot , zie lalil)efl.
LABBERDAN , ze abberclaaiz.
LABIIUNT , meerv. labirinleri. Uit bet grieksche 4v.'
ptC , dat de narn van cen zonderling geboQw,, op het
eiland Kreta , was, bestaande nit verweifrie gangen , die
zoo kunstig in elkander liepen , dat mn den tiitgan g be-.
zwaarlijk konde vinden. Van bier neemt men bet vooi

eenen doolhof: dat men in de k/eine naeuheid der
dicliten -sokntq*ds maelt ais in ccii' labi,'i,zfh. PooT
Oneig. gebruikt men bet voor eerie verwarde zaak , we!-.
ker zarnenhang en uitkomst men niet Iigt bespeuren kan.
POOr neenit bet ook in cenen nadeeligen zin : on/beer
oora1 geen'

draat in 's rqkdoms lab qrint.

LACLI , in. Het lagchen : cen lie'e , biijcie , zoele lacT&.
Lacit ?flFit laclz betalen. SETS. Zarnenst. grimlach.
\TeikIejnw. laclije : lonkjes, lachjee. SiiTs.
LACEITER , m. Laster, srnaad. Het woord is TCCdS ver-.
ouderd. Bij \TONI). vindt men bet : tot Gocits of's izen-.
schen Icteliter. Te baren lacliter. M. STOKE, Van
bier bet veroude werkw. laciLteren : du en &ultsle di

.ei'en niet lacliteren nocli prqsen. GUrME LEGENDE1r.
Dal hi den 1e'enden God lacliteren coacle. BIJBELY.
477

LADDER , v. , meerv. ladders. Een bcweeaar werktnig,
orn , langS deszdfs sporten , in de hoogte te klinimen
met eene ladder op den nek. Voicp. ()neig. , worden
de holle ztjsrukken van eenen boerenwgeii ladders ge-.
iiaand. Verbindng van dingen , van wdke het eerie
telkens het anriere , in volkomenheid , te I)OVCfl pat:
langs de ladder der wezens tot derz e/ip,' oor.prong
I

op te' klimmen. FEITH. Zarnenst, boom/adder, brand
ladder, galgiadder, 8tormladder. Laddersprong,
de afrolting eons opgehangerien van tie ladder.
Het is zeer denkehjk, dat bet woord van leiden ont-.
staan is.
LADE, (in bet gerneene leven Ict) v., meerv. laden. Ver-.
kleinw. laaclje. Eeii woord, dat eertijds in bet aigemeen,
eene ingeslotene of bedekte ruimte heduidde. Bj KIL. en
In het hood, zti daarvan sporen genoeg. W9 gebruiken
het

LAD, LAF.
Jict thans meest voor een i7icrhuant houten rtiim, dat inechoven wordt, om dar in jets te Ieggn : in de lade
pa, /ii kabirset. De vierhante raam,
van de tafri
waarin do \'Vevers het i'iet of den kaii sluiten , en waarnede zij den insiag vastslaan , beet do lade : en het
,

werk , geslagen met de lade (percusso pectirze , bij
OviD.) krijg/zt i:i• beslag. VON D. Zarncnst. 1adetaf1
(lataj"el), - Schrqfiade , sclzuij'iade, taft/lade , trek-

lade. Wegens bet eersto denkbeeld van sluiten , bi'engt
1Thn bet misscliien best tot cene Lion met lid, een deksd, k/eecl, bet lat. etaudo , otis sluiten , enz.
LADEN, b. w-, ik Iaadde , (oul. toed), /zeb gelaclen,
Ligchanien van ecuige zwaarte ter veivoei'iiig op of ill

jets Ieggen : kofflJf)a/ere in een sc/tip 0]) eenen iaei
laden. Oneigeiih : Gods tooiri op ick la-den. Vak
'ei'zwijgt n-ten hut voertuig: mest laden - Itout laden.
Ook wel den last : ladet iuve be es /e n . BImELV. Do
rnaag laden, te veel spljs gebiuikeu. Fig . : i;zeer
den, clan men dragen han , lets o!ene1nri , dat de
,

.

Irachteii te bovon gaat. Voorts gebruikt iieu het van
aI!erie.i soort van scbietgeweer, wancer mcii bet noodige
Liuid en looci er in doet : eene pistool , - een roer,
* een stakgeachut laden, et teelsv. ge/aden geI)ruikt men , in de sr)reewijs : ht, t 0/) zenzärid gelacien
hebben, hem ecu kwaad hart toedragen. Van bier la
der, een , die bet gesehut Iaadt , - ecn reeder, en een
laad!epel, - lading, hevrachting , —Iading vaii eenepis-'
too! enz. Zamenst. scheepsiading. Voorts laadbus,
1acdcat, lao l'izt c, laao/epel, laadpan, laad,

priern, laaclstok.
Het cerste denkbeeld van zwaane, van onaangenaam

schijrit dit woord tot eene bron met Iced en last,
Ic brengen. Er is nog een woord , dat , bij tie Hoog-.
duitscbers , in gewoon gebniik is, namelijk laden , dat,
oorspronkelijk, roepen beteekeiide. Sorntijds gebrniken
wij het ook, in de spieekwij s: de roectsclzaj laden,
hijeen roepen, doen vergaderen. Docli dii laden korut
nit eene audere broii; denkehjk van ltdci. In bet wailis.
beet ilais de stem. Bij OTFUID. en TATTAN, komt gi
ladan, bj ULPIUL. lathon, in On zin van roepen,
V001%
LA!', by. ii en 'bjw-, la,ff'er, 1aft. Onzout, smako-.
Ioo:
Iicid ,

LAS', LAG, LAS..

7

loos':- Jaffe .host. Bij .Kip., beeft het non andere bete.
kenissen , aIs die van laauw , loom , slap. Wij zeggen nog:
het is laf weeder, het is zoel seeder , wanneer de warmte vele dinben slap en loom maakt. ()neig. , dwaas , zonder verstand en oorrleel voortgebragt : eerie taf `'e tees1.
Vati bier laf'heicl , bij OOFT la errq , laffettjk. Z -inenst. lafvek , een jong , oiiheschaan'd , dwaas menSch,
laf har•tig , blood , laf hartiglieicl , lafliariigl^,^k ; laf moedig. RODENB. en 1IOOFT. filet woord schijnt tot
flaaury , laauu.' , to behooren , vat zijruen oorspronng aan-^
gnat.

I.AtiC E: o. W. , ik lachte , heb ,rP1a, c?ien. Ouudt.
ik loecli , loeg; nog bij VOND. de kinclsche ti/I loe ,;
ieder vrolgk can. Het bed'iidt eerie aan enarne gei

wa,arwording , door verleiigi g en opening van den rniond,
en somwijlen , met eery onregehhriatig gelid , zeifs meet
schuddinng van het li chaant , aan den da y; leggen : o
iemancl laa then. Over Lets lagcheri. In iemancls

Perderf lagchen. Met iemncz'ncls clreig ingera lagchen.
Bescheriners , die met gevaaren lagehen. SxzLs.
CkML H. bezigt bet met eernen twee den naamval : en
lachen uc.'s. In de vuiet lag chen , in bet gerneene lc-

yen , zich heirxeiiik over iets verheugen , bijzonder over
Bens antlers shade. In de dagelijksehe teal zegt men,
wanneer lets weinig geteld wordt : ik lae4 er (Pat om.
In den verheveiien sebrij stijl : cle Eageherlcl'e lente. Daar
laeht eel beemt. VOND. Met lachencl groen. PSALMB.
.diet lag ehencl gelaat der lVaiuur•. FE1TH. .. 1 lagcliencle , zonder errnst , boertende : 1k zeicle het at la, che'ocl . Van Kier la cher, Iachster , lag eherg. Za-y

mennst. lachrimpel , laclispier, laclitrek , lagc iebek.
Lagehen , bij NOTK. lachen , hoogd. en nedders. lachen,
eng. to laugh , hebr. ,3J , deen. en zw. le en lee , gr.
ff.CAxf^Y , waar Ve met tie gotta., ijsl. en angels. h overeenkornt. Missehien is liet woord van den kiannk gevormd.
LA.GEN , b. w., ik lane cle , heb gelaagcl. Vereiinderen :

de laden op spits, drank, en diergeli/ke to hoop en
oft laaghen. UOOFT. Vernederen: die een antler
verhef t , wordt zom47cs van den verhe 'ell :gh geleeght. DE BRUNE.
LAK , bijv. n. en b jwv. , lakker, lakst. Bj KIL. komt

bet voor,, in den zin van weelderig , darnel, weitustig.
AI
OP

LLLK.
Op de Veluw gebruikt men het , in eenen meet eigenhj"
ken zin : het koorri 8taat lak , als de haknen we! gel1
Opsclitetefl , maar do area nieL zwaar geladen zijn. Lak
heeft , in then oord , ook (ten zin van laf, zonteloos.
Ook TEUTON. lack, ongliesaltea , iasulsus.
LAK 0. Roode , doorzigtige gorn of bars , nit Oostindie
tot OUS kornende , om daarmede te vernissen. Ook nagernaakt lak nit hloemsappen en eenige houtsoorten getrok..
ken : gel- blaauu'- rood lak. Voorts zegellak. Zainenst. lakwerk. In de eerste beduidenis , is het woord
van oosterschen oorsprong. Dec roode hays beet, in
het arab. lach , pers. lac, waarvan bet middeleeim
laca, hot ft'. laque , bet sp. laccra. Het sch9ut , dat
nien naderhand elke roode , en verder iedere verw lak
noemde
, een poe1 , een meer:
LAX , (1e) o. Een stilstaand
aan d.(fl O'CI van Itet lak Benacus. HOOFT. Het is
ecu cud uiropeescb staniwoord waarheen bet lat. 1acus,
,

1acza , bet zw. lag ha!. lctgo , fr. lac , schots, loch
e z. behooree. In het gr. is fiossa, fiov%e?a.
n
LAK , in. V1sclie beschuldiging lasteriag : icmancl eenen
icik op den ha/s werpen , eenen lak aanu.'i/iea. Bij

KIL laecke , lach. Defectus , Qitianz , i'ituperiurn,
probrum , igizorniiia. In bet eng. is lack of money
gebrek an geld. Het ijsl. /ilLlak , en bet zw. lack beteekenen eerie fell , fout. Van hier bet zamengest. belakken , eenen lak aanwrijvcn ; - lakschotuven , ook be
laksc/iouwen, iets beschouwen , met oogtuerk , om er laag
op te vailen.
LAJ(EN , b. w. , 1k laakte , heb gelaakt. Misprijzen,
er'cbten wat dcccl Pythairoras zoo zee tie ivisvangst

laken ? DE DECK. Van bier /actkbaar,, laak8lei , Laker , laking. Zaweust. laaiziek , laakzucht.
LAKEN , 0. rneerv. laken8. Dikke wollen stof : leiclsch
,

taken. Laken a'e.'en, bereiden, Perwene Ook voor

iwnen, lijnwaad; in bet hjzonder voor ccii bedlakea:
8choone lctken3. O,zcler een 1z ken Lggeiz, stapen,

jig. elkander in de hand werken , in eerie vooreiiornene

zaak. Z/ nemen haime wirist onder lakens en dclens, z:j teren alles op. Voor een zeil: het is Plak Poor
het taken,ylak voor den wind. Gqu en taken, eene
1o;:n; ok gqclla*ensche bloomenaimd.. ADEJNG
d

brent

LAK, L&L, LAMI.

1

brengt dit woord tot den oorsprong van lak , eene . gorn.
Voorts is van bier ia.-ensch. Zannenst. lakenbereider,
lakenhal , lakenhanclel , k i kenkooper , lakennopster,
lakenper•s , laken,'acr,m , lakenveru'erq , lakenvoller,,
lakeniveve r , 1a.k en ^veve ri , /a L'en win kel , enz.
Bij KERO reedits is lah! an een iiunen doek en mantel ; bij

OTFI. is lalian een winde1dos:k, en bli SCHILTER, beet gelaclz een clock. In bet irankth. is min lahlinn , mijn kleed.
LAKKE[ , m. , meerv. Iakkeijen. Een voetknecht , volgdienaar , hil'kneclht van aanzicnlijke heeren. Wij hebben
dit woord nit het fr. laquais ontleend ; schoon er een
and woord is lakL'en , got. Mikan , hood. lacken , zw.
lacka , dat loopen beduidt. Bij .iii.. is lacke jen loopen.

LAKKEN j b. w. , ik lakte , lieb gelakt. Met zegellak
sluiten. Het zamengest. toela ken is meest in gebruik.
LAKKFUS , (lakkeris) o. Zoo noe^nt men , in Gron. , bet
drop , of of kooksel van zoetllout , den wortel van kalissenhont , antlers ook kalissielbout. 84 KIL. is lackerisse do
wortel zelf. Iloogd. /cikritze , zw. lairits , end,. licor•ish ,
lr. liquiriee en reglisse , ital. ligoritia., middeleeuw.
liquiril icy , bob. li/Cor•ice. A.11es uit het gr. yAvxv ii a
dat is een zoete wortel.
LAK4'1(.I)ES , o. Eene hooghlaauwe verw , uit bet sap van
eene zekere plant , met kalk ' en pis bereid. Lak betee-kent, in deze zamcnstelling , cene verw , uit planten bereid. Zie lak. Aloes scblijrnt te zienni oi) ('IC toelbereiding
van de verw , die , eer zij ged roo ;(A wor(Jt, tot een woes,
of eennen Brij gekookt moot worden. Zamenst. lakmoesfiz lid•zl '^.enz.
,
LA KOC_ 1 , v. , ineerv. lakooijen. Eene plant met welries
kendde bloemen , antlers violier genaatnd.: De naam past
e igenlijk voor de Witte stokviolier, oru dat dezelve nit let

g r. e;rrocsv, Of vrov iov , Witte violier , verbasterd is. Zarnenst. lakooibloem.
LALIJK , zie leelijk.
LALLEN, zie lel/en.
-LA I , bijv. n. on bijw., lammer,, lamct. Dit woord drukt
uit het gebrek cener al te z`vakke be veging , of van het
gebeele gems daarvan. In den laatsten zin lhjdt het Beene
trappen van ver grooting. L'ene lanvne hand. In bet
bigzonder, voor lam aan de voeten: se fs sullen cle lam-

me n den roof rooven. BIJBELV. Oneig. 1, van beboorlike
A5

10 LAM.
Iijke kracht ontbloot: 's Alenschen lamme- po ogi,ig.
M. L. 'fIII)W. Van `vaarheid en gegrondheid ontbloot:
dat is een lam bewgs. Dat al de noodige deelen niet
heeft : een lam vers. Van bier lannlieid , lammiglzeicj,
in den eigenlijken en figuui•lijken zin. Zamenst. lendenlain, slap. Larngat , Iampoot , scheldnaam , in . den
ge rneenen sprecktrant, voor iemand (lie traag en lui is.
Het woord schijn t, eerrtis , in bet gecneen , een gebrek
beteekend te hebben. OTFiUD. zegt : der sprache leilemit , dat is store. Hierheen behoort het oude lammer,I
leminer , beletsel, belernmeren , (in de spraak belemmerd) leem.te. Bij NOTK. is !am gevoelloos.
LANT, o., rneerv. lammeren. Een jong schaap : een jarig
lam. Een man ais een larn , zachtmoedig. .den xoet
lam , een lief kind. B 1 HOOGVL. vinndt men in het meerv.
ook loinmers : geen ooilam werpt te uroeg zqn larrmmers. Lammerrei is let ver kieslijkste. Zamenst. melklam , ooilam , paaschlam, zuiglam , dat zuigt, zooglam , dat opgekweekt wordt zonder zuigen. — Lammekerisoor, zeker getivas , lamtnerzacht , bij OUD. , lams1

bout , lamsgebraad , lamshoof $ , lamsvacht, lamsc^el ,
lamsvleesch, enz.
Tait woord is ouder , dan bet woord schaap , en wordt
bij Ui.pnii . altoos daarvoor gebruikt. Gr. et voce
LAM$i l IZERI1 G , v. , meerv. lambrizerings , lambrizeringen. Timmerrnanswoord , in het gemeene levee alleen
vooikomende. Houten beschietsel voor muren ; nit bet.
fr. lambrüiser.
bMd ER , (lamper, lampers) o. , meerv. lamfers. Door-schijueud dundoek, floss's : door een kerspendoek of
lampers. HF BRUNE . Het is nu gebruikelijk voor eenen
rouwsiuijer alleen : wiens lamper is slechis etter en
vligl bloecl. Vows. Vendels , met zwart lampers be-

trokken. HOOFT. De gewone uitspraak is tegenwoordig
lamfer. Zameiist. lamferverhuurder, lamferwerker.
(gym de doorschijinendiieid dezer stof.. is het denkelijk ,
dat het tot lamp, als wortelvvoord , behoort; Azg -poc is,
bij de Gr. , doorschivnend , helder, licht. Men brengt bet

ook tot la open,, hangen , neerhangen.
LAM' F11U N , o. erg be w. , ik lammerde, heb gelammer-d, onz. , lainmeren w erpen : de schapen beginners

ie lammeren. Bedr.: .00 lamm Verde de kudde gespren--

L A Vii.
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sprenkelde en. BTJ.B LV.
LNI IMMERT , (tambert) m. Een fllansnaam. Van . hier bet
bijv. n. iainmert sch : larnmertsche notpn , eene snort

van hazelnoteri. w1isschien , o:ndat zij tegen half septernber, St. Lamhertsdag , rijp zijrj. Anderen schrijven lambercische nv fin of lombardsclLe noten , omdat zij veet

uit Lornhard i e komeiz.
LAMOEN , zie llmoen.

LAMOE , o. , meerv. lamoenen. Zoo noemt men eenen
disseiboomn met twee ar•men , tusscbben welke een paard
gaat. De lunge disseI draagt , in I'oordholl., ook den
raann van la oenstok . . Flet schi nt uit het fr. limon tot
ons overgekomen te zijn.
LAMP, v., -m. ^cr'v. lei mpen. Een kop , waarin men olie ,
door rniddi ;l van een lemmet , brandt , dienende tot licht

in de brandencie lamp. VOND. B j de lamp werken.
Van iets , w a 'over rneii lanng zit Le b!okken , zegt men
het riekt naar c e lamp. Oratorisc lie fikutiren, die,
na alle i oge1 jke pa/^jstin ^ , nog naar de lamp rieken. FETTEr. Oneig.: zooflra cde zon de, weerelt met
hare lamp bescheen. `T ONI). En den vet hevenen still
gebruikt men het ook voor eerien d ooduchtigen persoon

edog ook deze lam.pe te enttj(lig in (le kragt zfiner
jaaren zi;ncle uitgeblust. L. Tiap. Zamenst. larnpolie, criz.
Lainp , hoogc . .Lampe, crag. lamp , deen. lampe ,
bob. lczml)a , lat. laminas , ga. Axm..rc . Het sch*Ljn't met
gliinnu'n , gllinpen , vlam enz. verwant to zijn.
IAM''PEf , lampei•c , zie lamfer.
EAMPEi , o. , meerv. lampetten. Eene kom of kruik,
diernei 'Je tot water om de handen te wasschen : 't zilve.ren /a n pet. VOND. Ook een groote porseleinen schotel. Zany.{Anst. lampetkan , lampetschotel, enz. Nog
heeft het tir oord lampet de beteekenis van lamp: 't licfit
der lampetlen, toontsen enz . HOOFT . Waarschijnlijk
ontleent anus lampet, anders larnpetkan, zijnen naarn vaa
de ge,daante gelijk aan die, welke de ouden aan de lampen pla ;ten to geven.
LAMPREI , v., meerv. lampre * en. Een Jong konijn. Bij
KJL. -lampraes , lampreel , fr. lapreau. Lampe is
een oude hoogd. naam voor eenen Naas, in het fabelach-

tide rjk der dierea. Misschien van het brittan. lamma ,
sprin
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LAM, LAN.
springen , cene eigenschap van hazen en kongnen,

LAMPREI , v. , meerv. larnpre en. Prik , zekere visch ,

j _

-aan burst noch buik vinnen hebbende. Van het lat e am

petra. MARTI_NItTS leidt den naani af van het lati;ns c he
lambo; a lambendis petris , onndat zich deze visch aan
steenen , under water zgnde, vast zzui t.
LANCET , o. , reerv. lnt?celten. Ond. woord , vlijtn ,
laatijzer. Uit het fr. lancet te.
LAND, o. , meerv. lanclen. Het vaste d-cel van den aarcIbol, in tegenstelling van het water , voornaniel'jk van de
zee. In lien zin is het meerv, ongewoon. Het , paste

land. ' e water en te land. Men Mn Been land
met hem bezeilen rnen k Yn met hem niet orngaan.
Een more pn lands. Dor, schraal land; braakland.
In tegen telling van cene stad : op bet land wonen. In.
tegenstelling van het beergachtige : het Platte land. Een
deel des aardbodem3s ; naar vreemde landen reizen.
De inwoners : het gansche land treurt. De staat , met
betrekking tot de openbare his : het land to koi t cloen.
,

Dikeviils voe t men (Ilt woord achter den riaarn van een
yolk , oin deszeifs w-oonpiaats en oord aan te duiden
Lapland , Grie errand , enz. Wanneer de eerste beift
des woords reeds bet land beteekent, is de zamenvoegirlg
ouoordeelkundig ; J;gypteland is daarotn af te keureii ;
Egypte is gennoeg. Van zulke woorden vornit, men we
der vo!ksnatrten : Schaflcmder , lapinncier , enz. Voorts
ziin do zamennst. land card , waardoor het cene yolk zich
van bet andere onders.c heidt; lancibeschrijver, landbe-

$c/'iri^c'ing , landbestuur, lard bouwv , landbouwe• ,
landbouwin, , landbouwkunde , lancldag , landdeken ,
Ianddekenschap , Ianddief, landdier , larddieverij
landdr•ost , larzddrosrambt, landedelnian , Iarzdg enoot , Iarzdg ereg t, land oed , lan graaf , landheer,,
(i,antez- in Geld.) landsheerl jk , eenen sand peer , of koning voegende , hij HooFT : lnndsheerlijke liefde tot de
onclerzcitea, ooh den Iandheer toekomende: landssheer-1 l•e goerlererz /andlio^ f , landhuis, landiuur, land-kaa rt , land/even , lancllieden , land loopen , by H ooFT ,
-coor ronddv aren : het landloopend geboefte; voor zich
versprc^ t'n Ineen bekend worden : 't welk de. mc are. deed. lancitloopen ; landlooper, lrndmagt, land-

zan , .landnueler,, landontg nning, lanclpaal , land-paclLt I

LAN. t s
pacht, land p1 Zag , Ic ndregt , landreis, lanclrigk ,
lanclscheidin ; , lccndschool , landschrijver , lundsknecht, soldaat, lands/as/en , landslieeden, landsman,
iancd.spraak , lanclstad , lrandhstreek , landscc^rz e , larndvlug tl , ianclvolk , landvoogd , lanclvoogdes , land00Ogcdij , ianclvorst, landvorstin , , (landbeerit-J) , levidvrucltt , larldweer, Bann of borstvveiln; ,
lanc11-1'eg , i ndwel'k , lanclry jf , laridwinccl, lanclutinning , iii io )FT , ook voor vrijherdd om welder te keeren uit baflingschap : naa drt hem 1andu.zrirting1t Per.
leent wa.s ., • landzaat, lundzat n. VONI^. Land..
ziekte , lanclzi ,;rt, en ariclere Wiser. Men uiaakt doorgaans lit onddcrscr)ei(I tusschen Ianclmccn , lanclrieden, en
t

t

landsman, landslieden, dat (1c eerste boeren , land bewoners, en de Iaatste afkiomstigen van hetzel de vaderland zi)n.
LANDAA.A.RD, zie lane`,
LANDEN, o. en b. w.. ik landcle , hen en hcl gelancl.
Onz., aan land komen : de v'oot is .gelnad. Be±fr. ,
aan land zetten : ona yolk te larz ien. IIOOVF. Van bier

landin.
LAN DERIJ , v. , bet meerv. lnnderijen is meest in gebruik.
Weiland , akkers : sclioone lanclerii"en.
LANDOUW , v. , meerv. landoca ven. Velden , vruchtbare
akkers , wel bewaterd land , watcr. rijke oord. Van land,
en auwe, ouu'e. tie awve. Onk.undig van dezen oorsprong , zegt en schrij t men ook lnndsclouty ; dodi in
oude tijden bezigde wen niet anders clan landouwe :
pegs en vrede in die landoutven. Houw.
LAJN DSCI A P , o. , meerv. landscliappen. Een gewest,
een land : in dit lnndschap. VOND. In deze oude be.
duidenis korm,t bet , bij KER. , voor .- landsca f , (fone
rumen landselza en ,,. uit verre landen) lant$cheffl bit
TAMMAN . , lantsc{ael't bij NOTK. landscipe in het angels. Rij overnoeming, voor de regering van een landschap : hierentusschen kreeg4 Leicester anlwoordt
an de Inndsclsappen. HOOFT. Schilderij van een dorp s
of oord op het land , eng. landskape. Zamenst. lcand-

schapscliilder, enz.
LANFER . zie larnfer.
LANG (leng'), bi^v. naamw. en bijw. , langer,, langct.
Dit woordt dxukt , in .het 'al ;emeen , de uitgestrektheid
een*

^t4 LAN.

Bens Iigchaams ult, in. tegenstelling van, kort, breed eh
dik. Met betrekking tot de hoogte van eenen mensch:
eene lange vroucv. Aaneenhangend: long bier. M e t
opzigt tot eene menigte : het is lange jaren geleden.
Vooral gebrtiikt men dit woord ten opzigte der during:
de cdagen worcden larger. .gene lange reds. Eeru
werk an eenen langen adem i een ;root werk. lets
op de large barn schrsiven , lets nitstellen. Als een btjwoord : lung lee de homing ! 1k zdl het riiet lang
nzaken , ik zal schiel^jk ai breken. Il q zal het naet
lang meer maker , in cue dagelijksche taal , hij sterft bin+
nen kort. floe langer hoe kouder. Hoe langer hoe
mee,'der; waarvoor men ook somwijlen Ian., s hoe meerder , en hoe langs zoo meerder , bezigt. Bq lan;
maar 1)afne was zoo bang Poor 't minnen niet bq
lang. Poor . In het lange , breedspraki g;. Over lang
hoorde men het reeds. wer1ang, aaneen geschreven t
is zeer lang. Van her lange , verowlerd woord , voor
langte , nu lengte ; langheid , langachtig. Zamenst
langbaard, langbeen , langhnls , lan'kin , Zang/en-.
den , langlij, langlip , langmnuil , langneus , laa 'oor , langtong , iemand , ciie eenen langen baard eeu
lang been enz. heeft : het laatste woord lan,; tong beduidt
eenen snapper. Voorts : langdradig , Iart c; dradi; he d ,

lan g'durig,, Iangdurigheid , Ianghari, , larz levend ,
langmoedig, lang^rroedi,(heid, langmoedi.(,l jk, langstlevend , lance werpig, w aarvoor H00FT cook langwerpt
t

bezigt. Lang werl: igrond , lang toiflig, lan'wijlig/ieid.

Lang, bij, KFn. en ()TFRlD. Icing. ULPUiL. lagg.s ,

(dat lange nit to spreken is) angels. lang , laerig , long ;
boogti. lane' , lange ; en g. lon,' , zw. lung , lat. longus.
LAJGEN , b. w. , ik la-n gde , heb gelangd. Een woord;
dat in het gemeene levee alleen gebruikt wordt, voor met
bet uitstrekken van de hand ; geven , toereiken : lang mzj
den rotting Bens. Oudtijds gebruikte men bet ook voor
lengen: door 't langhen van de tzdt. RODENB.
LA.NGS , voorzetsel. Het heeft %ijne betrekking op eene
plaats , en beteekent -eene strekking nevens de Iengte van
jets: tangs de huizen. Ook eene aclitervolgende bewet

ging in de lengte : langs de straat loopen. Langs

liet pad der deugd.

LOGZAAM , bgv. n. en bier., langsamer ,. langwac&mst.
lyiet

LAN.
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INiet schielijk: lang;aamloopen, arbe1en, en. Een Thn
zarne treci. 'I'i'aag , die , in zqne daden, talrnachLig is : ecu
laagzaanz merzsche bat wed' gaat /cuigzctcvn 'oor1.
LANK , v. , meerv. lanken. Een woord , dat reeds begint
te verouderen , beteekenende de zijile, inzorider!ieid de
zijdc. het weeke, van den bulk: den jacIE/tofl(l bijtet
fliL in de dtjen , dan in de, lanekeci. K. V. %IANDER.
Wiens ianckea bq8ter lang/i cia/lea. \ToND iIij zet

knijesc!,c.e in zija laiicken. Dk BRTJNE. Bij
, midd(IeeLlw. longa , /angc, ion
gua , fr. Ion ge. Zie flank.
LANS , v-, mcerv. lansen. Eene spiets , speer : z / drilcie
hare lans, VoNr.
Laris , hoogd. Lanze , ft'. lance , it. Icincia , eng.
hem

dc

RAB. i\'iAUJ{US lane/ia

laurice , lance, zw. lans , ijsl. Ian, , tat, ictricea , icr!.
langa , gr. y;;:. Naar tlt verkiaring , welke VA.RRO,
NONTUS en DIODORUS van tilt woord helihen gegeven , is
het ccii oud keltisch woord. MARTINIUS lei(lt bet van
lang af. ADELUNG belt tneer over naar het britt. lanca,
werpen , fr. lancer. Zoo kan het dan , oorspronkclijk,
eene werpspiets beteekend hebben. Dit kowt met bet zeg-.
gen van DIODORUS overeen : de oucle gal/en werpen
spietsen , welke z/ lansen (cvz:) noemn.))
LANTAARN, (lanteern) v. , meerv. /anlaarrzen. Een
)

werktuig , met doorschijnende zijclen , om daarin een brandend licht te zetten , tot sclrntting voor wind en regen.
Eene blinde lantaarn , die maar eene doorschijnende
zijdc heeft , welke men wegdraaijen kan. Lene groote
lantaarn zonder licht , fig. iemand , (lie een' ander bet
licht beneernt ; ook een Iijvige karel met cen klein verstand.
Een lantaarn noemt men ook een glazen dak , orn
door den dag in een vertrek te doen vallen. Het vertrek
zeif behoudt denzelfclen naam. Zarnenst. iantaarndra-

ger, lantaarngeld, lantaarnmaker, /antaarnopsteker,
Ian taarnpaal, Ian taar,wuiler.
Laritaarn, hoogd. Laterne, ital. lan/erna, fr. lanterne, eng. lantern. Alles van bet hit. laterna. Dit
lat. woord leidt PEROTTUS van latere af, onidat hetliclit,
daar in, als verborgen worth. Doch IHRE nierkt aan,
dat, daar in bet angels. een licht en eene Iantaarn lecht

era, li/stern heeten , van airs, errs, een oord, eene
plaats, vvaarscl4jnljk het lat. vvoord uit eene dergeljke bron
voOrt
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voortgevloeid is.
LANTERFANT , (bg KIL. lantrefant , lautrouwandt) in,
meerv. lanterfanten. Lediglooper , straatslijper: cloenie
ten , lanterfanten. DE DECK. Van her het o. w. lance
terfanten, straatslijpen , sainrnelen : men reclt met lan..
terfctnten Been oproer. llooF;r. Lanterjanten en rinkelrooijen worden dikwerf bijeen gevoegd , termil het
cerste gebezigd wordt van zulken , die dean dag met leeg..
loopen , het andere van hen , die den ri ght met on ebon^denheden verspillen. Oi ereenkonisti bierrn cJc spreekt
men van lieden , die de dagen N-eslanterfan ten , en de each.*
ten verrinkelrooijen. Van hier lanterf nterj. f(IL, lei{lt
het woord of van land ens trouwo• ant ., ti-aaziwant. Iii het
fr. heet truand een luiaard , die niet %Yci-ken wil , een
schooijer, eng. truant. '1isschien koint het lat. lentos
bier niede in aanmerking.
LANTERFANTEN , zie lanterfant.
LANTERLU , (lanturlu) , o. Ecn zeker ► aartspel. Lnnterlu hebben , vijf Maarten van eene k1Liur , in dat s' e l
hebben. Van bier lczriteu1u jen , lauterlu spelen. Fr.
a

lantorlrc.
LAP , in. , meerv. lczppen. In het gemeen , een week f
buigzaam $ afhangend stuk van oi^beipaa1€1e g yootte. Men
gebruikt, in then zin , het verkleiuw. het oorlapje, de
oorlel. Bid de .stagers zgqn la/))es vleesert , die , uit het
rand , uitgesneden worden. Overschot van een stuk 1Ljn-.
waad°: een lap lctken. filet verkleinw. lczpje neeu t men
voor het zeal, in den vertronyvelijken stijl: -'la Poor het
lnpje , voor den wind. Een of hRngend stuk van een versleten kleed : de lapJpen hangen het bid het lq, f necler.
Kleine stnikken van linnen , wollen , of lager : lap op
een hemd , -- eene hroek , -- eenen schoen zet ten.
Lappen en leuren. Een waslczp , waarmede men, door
middel van was, glad wrijft , schuurlap. Bet denkbeeld

van weekheid en bnigzaamheid wordt geheel verloren , in

de spreekwijzen ., eenen lap op eenen ketel, - eene
pan enz. zetten• Ook wordt, in den gemeenzamen
spreektrant, een dronkaard een lap genoetnd : h j, is
een groote lap. Een lap is ook een klanknabootsend
woord, voor eenen klap , eene oorvijg, met eerie slappe
band toegebragt: ik gaf hem eenen lap, l'uvee vlie-'

gen met eenen lap slaan , zest HoorT , voor twee beaoe.

LAP, LAR.
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doelingen tegel jk bereiken , ontleend gran cen stuk je dock,

of leder , aan een stokje gebonden , oni de vliegen dood
te slaan ; angers zegt meta twee vliegen in eenen L lap
slaan Zamenst. borstlap , enz. • LapCloos , lapList ,
lapmarLt , lapsngder lap verk , lapwoord , lapza/f,,
slechte zalf,, la_pzalven , niet behoorlijk meesteren. Ook
z eg t men : een scrip lapzalven , iets ten ruwe daaraati
vermaken. Van pier lapzal erg , 1apzalver/ lapzal.
ping•
Lap, hoogd. en neders. Lappen , lat. , gr. soPo5 , ? i Jo ,
A04i5. Om de of hangende weekheid , nit eene bron , met
slap. Hierlieen behooren lip, lomp , eene oude vod ,
flep enz.
LAPLAND, oa Zeker la id onder de kroon van Zweden.
Van bier laplari der , laplandsc i. Het meer M►. ldppen ,
voor Laplanders, is ook gebruikelijk.
LAPPEN , b . w. , ik lapte , lieb gelapt. Ecnen hip O i)
iets zetten : eri heind, Schoenen , enZ. lap_pen, ilij
u-'eet dat zoo vat te lappen , to veischoonen. 11gei
past zamenvoegen : het lappen an versletene ku;iclig-lieden o]►) uu' eigen geuiverd oritzverp van lietChristendom. HERV. OVERZ. Lappen is ook dr jven ,
doordriiven , doorwerpen : dat liq hem de p jcke tloor
't !11f heeft gelapt. VAN MAND. Hiervan de spreekwajs
door tie Killen lappen , doorb c ngen , verkwisten. In
dezen zin komt bet van lap , een kdap. Van bier kipper, m et de zani. kleerlappper, sclieepslapper, schhopjz
Zapper, enz. lapper'>, lapster.
LAPiDEREN, zie doorspekken. Dit voord heeft zicli itt
de dagelijksche taal ingedrongen voor bespekken , met
spek besteken. Zamenst. lardeer Priem, lardeerspe'et e ,
lardeerspek. Het is van het fr. larder , en dit van lilt
lat. larcium , spek.
LARIE , v. KIL. verklaart het door eene lompe , dwaze
^delc snapster. Het woord words hi ons nog gebr«ikt
voor gekkerni , betuzeling : het is maar larie. Van
bier het onz. w. lar' en , beuzelen: larien (Iarq en) bij
de Buren. BREDER. Lariester : trots yemant van de
beste lar#sters. BE {DER. Zamenst. lariemoer, voor
cen slecht, lui vrolnwmenscb , b j bet lage gerr een. Misschien is bet een hgnur van lacer, dat is ledig. Er is
ook een oud woord laren , hoogd. le ren , dat laid snap
;

,

-

-

pen

LiR, LAS*
pen hcet , waarvari men hct zoude kunnen aflej(1efl. Ler
' rq• 19 gernis in lwt eng.
LARIKSB()OU , in. , rneerv. iarjksboornen. Ec ue sooi't
van pijjd)ooffl , viens liout; naar het roode zweernt , gei1am.d en zeer hard is. Uit het lat. iCtArIX , gr. Axps. B9

Kii. lercLerzbooijz.

At, (1cep v., meerv. larperi. Eon werktnig , om mede te Slaan , heLzij eene roecle , hetzij eene lange zweep
OTfl dc slagen cener lerpe te onijangeri. H0OFT. Het
is een klanknabootsend woord.
LABPEN , ( lerpen) b. w., ik larple , Iteb geiarpt. In

Groningerlaud gebniikt men dit woord van cene hijzondere manier van derschen , zoodat a! de viegels te gelijk
Oj) bet dorschkleed geslagen worden : L'oolzaad larpen.
In eenen andereri ziri i)ij HOOFT : dt nwet men lerpen
met een' windt, die .rzel en scherrep $taat.

LASCEJ , v. , meerv. lasschen. Hetzçlfde als lies: in de
schaft getroffea en de lasclz. VOND.
LSCI1 , v. , meerv. lasschen. Een stuk dat ergens aangezet of tusscheu jets ingevoegd wordt : eene iasch irz
eenen rok , eene lasch order aan den .cteen Pan een
.whip zeiteri. Dc spanjaards ertoorzen zich ioor de
,

,

lasch (de. herstelde bres). FI00FT. Het kenteeken , waar jets
aangelascht is: dat i/zer heeft daar eene lasclz. LasciL
is ook een kuiperswoord , anders klaiik genaamd , zijnde

de keep in eenen hoepel , waarin eerie dergelijke keep gevoegd wordt , orn den hoepel ineen te lasschen, Bet
mes draagt , daarvan , den naam Van laschmeè.
LASSCHEN , b. W# 1 ik laschte , lieb gelascht. Eene
lascil inzetten. Aaneenvoegen : ijzer , hout Iassclzen.
Aantenrjgen: briei-'er.i attn, elkander lasschen. In elhander voegen : eenen hoepel lasschen. Van hier Las.scILlrlg. Zamenst. /asc/z/zer , lasc/uvoord , koppelwoord , enz.
LAST, m., meerv. lasten. Eene onvolkornenheid, een
mangel, en in eenen engeren zin, eene zede1ke onvol
komenheid; in welke, reeds veronderde, beteekenis bet
nog voorkomt in de spreekwijs: claar is Peel lets uweis
laste, men brcngt vele heschuldigende bezwaren en is
in. Jeinand lets Ic last leggea, hem over jets beehu1digen, deswege ecn verwijt doen. Dat deze betcekenis zich eertJds verJcr titgestrekt heeft, is af te nemen
nit

LAS.
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nit het jsI. 1ät en 1au81 dat ncg ccii zcdchjk gebrek
leduidt ; en nit het gr. Acvc .7 err c-e , schande. in cene,
meer ge wonC , beteekenis is het cene groote maat Vaii
drukkende zwaarte : de zttiien bogerz :C/Z, o,zdei' den
Iasi des gebow4'$. De eigenschap van iets , hetwelk wj
met sterken tegenzin , met gevoel van het bezwaarlijke cit
On a aflgeflame , doen , of 1jden : onder cte,z la8t der jc...
ren gebukt gaan. In bet bijzonder , , vracht , ladiüg:
last innemen, lossen. Last breken , een gedeeke der
lading lossen. Eene zekere maat van koopmanschap , eene
zwaai'te van vier duizend pond ; wanneer het onz. is
,

een last koorn. Een schip van honclerd en twintig
last. Len last haring, veertien ton. Tiers last haring, niet lasten ; dcw1 de namen van maten , wanneer
zij als eene verzane1ing voorkomen , enkelvondig blijven;
derhalve ook : twee hoiiderd last graarz. Dock zoo
elk last afgezonderd is ; dan zegt men : daar z/n hon-.
derd lasten , enz. Dan , bij zaken , die altoos vcideeld aangernerkt warden , gebruikt men bet mecrv. ; als:

twee 6rooden , twitig brooderi ; niet twintig brood.
Bezwarenis, moeijeltjkheid: za-'aren last op den hals hebhen. Zie mijue nedi. spraakk. D. II, § 187 Cfl
Noôd , lijden , verlegenheid : de zaah zal geenen last
4/den , van geen bcdenkehjk gevoig wezen. Last 4/den,
mderdrukt wôrden. Belasting , sihatting : de, laslen Op
de huien zqn zu-'aar. En then zin is het meerv* a!leen gebruikel9k. Bevel : rzaar zynen last. V0NI). In
last he a Last geen, zqn.en last Polbrengene Ecu
vat , i e zam. toelast. Zie dit woord. Eindeii;:k
kornt bet dikwijls , in de OvEnz. VAN DEN BJJB. VOOr,
in den zin van cene belangrijke , gewigtige voorzegging
de last Babei8. Van bier lastig , mo*hik: iemancl
lastig Pa lie n. Zamerist. achterlast , dorpsiasten,
,

landsiasten. Lasibeest, lastclier, lasidragend,
lastdrager, lasteloos, lasteloosheici, bij Hoor, voor
vrijdorn van lasten; lasigenoot, bij HOOFT, voor mede
lasthebbende; - lastpaard, lastschip, lastwagen, enz.
Last, hoogd., neders., deen en zw./ast, pool. lasr1,
eng. load. Alles van laden. , (leen. làsse, zw. lassa. Bij
SWIA5 is ?cgçv, waar, lastic".4
LASTAADJE, v., meerv. lasiaadjen. Benoendug van
eene plaats, waar men waren in schepen laden cn lossen
han
13 2
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kan : awn den oe er an ,'t Y , die cle 1('&ta a J e , f
naarnt werd. How'r. Vooalsv eerie plaats , var men

schuren kan opslaan ook cene scbeepstirnmei'werf
schien van het deep. lad , of lade , eerie SOCIII'l .r , era
stag; a , eene instelling. Zw. lastage , middeleen lv. lastadiurn , lastagium , ballast, vracht.
LASTEN , b. en o. w. , ik lcstte , Tieb gelast. Beck.,
last , bevel geven : sij lasten , dat men doe een ern-per oferand. H. PE Grt. Het zamengest. belasten is
incest in gebruik. Onz. , met hebben ; lasten in eene
zaak helpen dragen : de eigenaar rnoet daarin mede
1a.stend foul. beteekende bet ook beleedigen.
LASTER e, in•, meerv. lasters , lasteren. Een schelmstuk,
zware schending van de wet : op geenclerley faster be
vond en. HOOFT. Het wordt tl,ans meestal gebruikt voor
cene zware beleediging van iemands eer : den laster do en
zwichlen. IH1OOFT. Van , her lasterctchtig, lasterig,
lasterlijk. Z amenst. lasterboel , lasterdaad , laster,

7nond, lasterpen, lasterrede, lasterschrif't, faster.smet , laster•sta.ck , lastertaal , lcastertong, lastei•ziek ,

lct storzuclit.
Het woord komt van last , in den eerrsten zin , of liever van bet oude lasten, lat. laedere , beleedigen.
Voorlieen zeid.e men ook lachter. Zie dit woord.
LASTEREN, b. w. , id& lasterde , /i.eb gelasterd. Iemands
eer schenden. Van bier laste•aar,- lasteres. BIJBELV.
.

r

^s

Lastertng . Bij HESYCH. is Aa,^tcv zoo v^eel- als 2jp eiv
injuries et contramelia of cere ;. ac - c&: tin ►xOmye'y is
-

bij denzelven
JASTIG , zie last.

maledictie irnpetere.

LA.T , V. , meerv. latten. Een fang , dun , smal- bout,
dat gen\lGonlijk vierkantig gezaagd wordt. Ook eene
snnalle of dunne plank. In bet gemeene leven, zegt men
van Iieden, die bankbreukig zullen worden: z hangers
aan cde latten. Zamenst. lativerk. Van bier ook bet
bedr. w. latten, met latten beleggen : een ciak latlen,
waarvoor ook beLatten in gebruik is, niiddeleeuw. latare.
at, ioogd. Latie, eng. lath, fr. late, ital. Latta,
middeleeuw. later.
LATEN, o. en b. w., ik liet, heb gelaten. Onz., niet
veriniidercii : cenen e ,g el in ten vliegen. .l. et .' uur

la

LAT.
laten Uitgaa/2. 2ic4 icts laten (lunLen ; wtarvart
/aatclanke,ide in cenige gev11en , staat hct voor dcii
Iijdend11 vorlul : ik ILeb het nzg zoo laten verhalen
bet is n-iij verhaald. Als een bedrrjv. w. , wanneer bet vOlgende werkwoord dikwerf weggelaten worth : zi/li water

laten; eerien zucht, eeizen wind laten. B1od uit
de cider laten ; ook iemancl laten. De clelir open

laten. Den akker oabebouwcl laten. Wijders , to' èlaten , veroorlOven CI1?. laat de zaak niet erc1er kQ:

;

men. Laat inq het u nog eenmaaizeggen. Als bedi.,
wanneer het volgeiide werkwoord Wordt verzwegen :' laat
rnq met ivrede , met rust. Bijzonder in beidt laten
iets eene'z stuier o,'c1er de waarcle laten. Verliezen:
zin Ieen la/en. Met allerlei bijvoegsels : Lets op de
ta:fel, in den zak laten. Fig., voor nalaten : ' 714 wit
het niet laten. Hierheen behoort de onbepaalde wjs,
als ecn zelfstandig naarnw. gebruikt : iemands doen en
laten beriperz. Voorts , gelegenheid verschaffen , dat
icts geschiede : zjne /dnderen laten leeren. Jemanci
Lets laten we/en. Zqn kind laten doopen. Somwijlen gebruikt men het wel eens ongepast : de koning liet
hem lid hoofd afs/aan. Geschiedde !et op deszelfs beye1 ? men zegge dan : de koning deed kern het Izoofcl
afsIaan. 1k tiet hem gaan ; en in den volmaakt
verleden tijd : ik lieb heim laten (niet gelaten) gaan.
Bij opwekking of aansporing : laat ons bidden , niet la—

ten wij bidden. Zoo ook laat inq gaan , niet laat
ik gaq enz. CAMPLI, bezigt het woord laten , voor
veilaten Rn 't teeuwen]ongfL laet sqa 8pelOT2cL
Zoo ook BTJB. 1477 en wilt ons niet laten. In den-.
zelfden BTJB. komt bet ook voor, in den zin van laten
:

gaan: laet ml, dat Ic -'aren mach tot mi/nell here.
Soe sat hyse laten, d. i. laten gaan. Van bier lating,
aderlating. Zamenst.: laatt'and, laatbekken, laatijzer,

laatkop , laatwiricl&el, enz.
Dit oude werkwoord is reeds, bij KEn., lazzan, la-

zin, hoogd. lassen., ital. lasciare, fr. laisser, wallach.
lasce, GOTIT., letan, bij ULPHIL. , neders, laten, angels.
iaetan, dig, to let, zw, iata, deen, lade. Wegens
den hoogen ouderdoru des woords, is deszelfs cerste betcekenis onzeker.
LA-.
135
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LA.TI BOOM , (b^ij Krr. lattierbooni , litierl o om ) rneerv.

van paarden , in
a va
Boom, tot afschuttinn
'
l^^tLe^•000rrrer^.
eenen stal. Van bet fr. litiere , stroo onder paarden in
eenen stal, o in op te liggen ; van het lat. lectica , - va n
bet gr. ; E ) doen liggen.
LATIJ , o. , de latijnsehe taal. Viet meeiw. de La,tijnen
zijn de inwoners van Latium ; ook de schri very , die in
bet Iatijn geschi even hebben. Van bier lat rscli : de laqn ' che- school. Van bet lat. la/inum..

LATIU `M , o. Een landschap van Italie : het forsse La'
VON').
t^rcnz.
IATOEIN , o. Een steliak metaal , eerti jds tegen gou4
geschat, bet oric/czlci m der Gulden : iLit good en klaer°
lutoen ,; eklonLen. VoN'. Wij noenien ook rood koper,
flat met kalamijnsteen peel gemaakt is , l:atoen. Fr. luilon ,
le/on, eng. let ten , ital. latone , sp. lalo. .
LA. F v.:, xnee latsen , `bij HALa, A lalse. De voorb •oek , ook een e breede' ' klep am ±eene br-oek. Alissehien
bet 1 oogd. Latz , hetwelk 4DELUNG Met lid , een dek"sel , uit eerie bron. afleidt.
LA'1?UW, (1citottw), V. B aksn1e : wat latulws in cle
graft te w^rpen. H 00PT. Vlelticetucwe, --_ Wilde latuweo
-

BJJB. 1477. Zamenst. latf wsalade , lczUu:wzaad. Uit
bet lat, lac tuea , bij IL. ook laclowe , en in sommig^;
oord_e n 4es Vaderlands lattekeo
LAURL R , m. , meerv. laur even. Laurierboonn. In den
verhevenen en dichterlijken. stiji , draagt ook een laurierkrans , 'bet oude *zinnebeeldige ecreteeken van he n overv unnaais en dichtei•s den nnaam an laurier z kroon
dit hoof t met eeuwigen laurier. J. in ` HAEs. Vail
bier bet bedr. w. laurieren , met lannuier kroonen : gq
die inyn hooJk lauriert. RODE \B • Pi•ijzen , eeren : zoo
noet men uw becli•gf la urzeren. PooT. I let deelw.
gelaurie:•cl worth b j HOOFT gevondcn. Uit bet lat
-

-

laarz s.

LAUWER, in., meerv. l i wers , laiuweren. Hetzelfde als
lau •ier : flees boom, ^. 'el jU den lauuei V0 ND Voor
eenen kiwis Yaii lamier : loon! d lcat.uwer , die de
A i uzn der hel^leri th uAt HoocL. In &u deftigen
stiji , voor eeu eere- of ze e'teeke . rlaer `e 'sclien lau
wer dreven. POOT. Vats her lauiveren , h tzelfde als

lauu-

LL\V.
laurieren ,
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geZaitt-erd , hctzQ!fde als ge1aii'ieici. Dc

Laiiwers is een bedijkt land in Viiesl. , oulings een be.%
keiide stroorn , /cwica in hot lat. Voo1s ziju van lauiper
de zarnenst. : laur'e,'bezie , lauu-'erblacl , Ictuwerhoom,

lauwerbo&ch , lauverkrans , /auerLroo , lauu-'erolie,
lauertak, eiiz.
LAVA , V. Zoo noemen tie inwoners van Itaije en Sicilic
den viiurStrOOm, die uit de monclen van den VCSUVjUS en
etna vloeit. Zij bestaat nit eon mengsel van steenen , zand,
aarde , rnjnstoffen , zouten , die , door het vuur , , tot kalk
verbrand , gesmolten en in glas veranderd word en. Voorts
is het , in bet algerncen , de naam van do gloeijende
stroomen , flit volkanen of vuurbergen nitgeworperi. Dc

lava 'an Vesu'tus, ontsproizgeii uit z/n' geborsteJL
kroes , enz. L. 'FRIP. Zamenst. : laastrooin. Denke-.
1k van bet lat. labi , vallen. Flierheen behoort ook bet
zwits. woord lauwine , svaardoor de AipSewoners eerie
gansclic laag suceuw verstaan , die van bet gebergte valt.
Het middcleeuw. 1a'ina gebruikt Iur. DJACON. , oat
daai'door regenvloederr nit te drukken , die van de her-.
gen storten.
LAVAS, v. Eppekruicl eene sterkriekende plant, in ge-.
daante en reuk aan selderij gclijkende. De, met brande-.
wijn overgebaalde , drank nit deze plant draagt denzelf-.
den naarn. Bij KIL. lac'e$che , fr. là-'ecfze , laeche,
elders in het ;erneene leven , libbestok, libbestii& , tubbestlic , hoogd. LiebsUckel, nit bet latere latijn leestictim, van bet gr. Aj3v;ov. Do regte naani is , bij DiosCORIIJE , Atyvç:ov , orndat , mar PLNIUs , de plant uit
Ligurie kwam , waar zij in overvloed groeide.
LANEI , v. Verlof , vrjheid : ik gafliem 1aei. In Vriesland worth bet in de hoogte gestoken teeken om te schof-.
ten lcwei genoemd. Jemcuid lcwei geez wordt ook
gebezigd in den zin van iemand jets op de mouw spelden.
,

,

,

Men iioemt dit ook: iemcwict lcwuit ge'en. Ter lae/c
gaan is cene spreekwjs, welke do jacrers van het wild gebrniken: dewyl fret o'ei'bekencZ is hoe gacirne 't
wild, buiten do wilciernisen in do acinhiggencle lan
den te,' lacefe gaat. RENDORP. Van hier lcwe/en, bj
7

KIL. Ie(lig loopen, schoften. Hot woord hehoort gewis,
met bet eng. leave, vrijheid , met do haste heift van do
woorden oorloJ, 'erloJ, met bet lot. liber, vrj, bet gr.
13 4

LAV, LA.Z.
Et) , ) :z ) laten ac;hterlaten , tot eerie bron.
LNVEIJEN, 1,1(i
i1. Ee n weinig
,LAVE , b. w. , , ilaafde , heb gelacf
y ocb t , tot verkwi king , op remands lippen brengen : eerier
z eltogende met wqn , met eene veer lclven. E en ig
vocht netuen , orn den dorst te sUillen : z J'nen dorst la
pen. In bet gei meen, verkwikker.. Van bier lafenis.
0 ADELUNG brengt het tot den oorsprong van levee ,
fnZoover dit woord eer€ids eteu bedui lc!e : that heuue^g
lebet is , bij NOTK. , dat booi ect. Zoo zoude lavers eigenlijk te kennen gevert voedsel aan ie.nnand toereiken.
LAVENDEL , Ni VOND. cok lc vender : lavender mengende)`, v, Eerie plant met we1i ickende bloemen. Zamenst.
lavendelbloem , lccvendelkruicl , lavendelolie. Van bet
lat. lavefldula , dat - zijnen naani van lccvare , wassehen ,
zal hebben , omdat de Ouden de7e plant , in de waschbaden ,,. ;ebruikten.

LLW
. RE
, o. vv. , ^' k lceveercle , lieb gelavee^•c^. ^'e,gen den
grind opzeilen , --- overdwars been en sseder zeilen , wanneer men in den wind lieeft. '\ran nienschen , die , door
den drank bev^angen , (ic straat kru sen , en gelijk eea
schip , .dat laveci t , gestadig schijnen te zullen overslaan
of valleii , woidt dit wooed insgelijks geiezi d. Ook van
sc 1 aatsiijders : nit lgverea heel iii l j , op cl'- eene
schaets en z. A ToNIP. Bij KIL. loeveren , out. ook
loveren. , fr. ' louvoyer, eng. to lc veer , bij JOHNSON,
hoogd. lavirene Loef is bij KJL.,, eerie roeipen , op
de zijde an het schip, ook noenien de sebippers ate zijde
des schips , van waar de wind konit , de loef Zoo is
dan laveren , loeveren , let schip in die sehuinsche rig^ing brengen , dat tie wind to loefwaai•t i n valle. .
L :VOOR , o. , rneerv. lavooren. Een ; verouderd word
beteekenendc cen - bekken , 'cen lanupet , eerie waschkan.
Vein ' bet fir. la-voir , middetreuw lavr riurrx a wt bet tat.
iavare- , wasscheii.
LAZAR ' '.p , o. , meerv. lcizaretten. Eeo gebouw , waar
be: c wette krannken_ verzorgd WOrden. In zeesteden , hij7oncler bij de i nicdd :dlandsche zee , noemt Men lazaretEeiL
.ulke huize n , waar men scheelpsvoik ` en reizigers , die van
plaatsen kormmen , wclke nicer vi pestverd nkt , eexie w i
ttjds doct vea•hlij ve n , oiu den veerti daagschen proe ijd
1a uctranlaine) uit to houde i. Oorspronkclijk , bcduid •

(

do
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2

de dit woord ecaz huffs voor nnelaatschen , ovadat , in (Ic
middeleeuwen , het voornaamste gebouw van lien acrd ,
voor JeruzalCfl liggeude , aan den heiligen Lazarus was
toegewijd. Dit is ook de reden , dat elk, die eene soort`
van m elaatschlieid had , in die eeuwen , lazarus genocrnd
werd. Wij zeggen nog : /4 is lazarus. Zarenst. lazarushuis , lazarusklap. Van bier Lazar j, melaatsch: die plaghe van laze rien. BI Js. 1477. - Lazerib p
heid
zoo lazeril; h en onglievoeligli. D. E; B .UNE. B
hi,isi
I(IL. laserisch. De oorsprong , o:idertusschen , is ontleeud van den bekenden melaatsche , in bet Evan elic
Lazarus genaamd , welken naam sommigen voor Elie; ar,
kulp van God , louden ; anderen door hulpeloos , arm,
vertalen.
LA.ZUREN , onverb. bijv. naamw. Van Jazuur , uit lazuur
gevornid. PooT gebruikt dit naamw. voor lazuurverwig

't lazuuren uitspansel des hemels. Ondertussclien zijrz
toch lazuur en lazuren onderscheiden ; daar het eerste
pp de kleur ziet eni verbuigbaar is , het laatste op de stof
on onverbuigbaar. Zie azuur , azuren.
LAZUUR , lazuuursteen , (azuur) , in. , rneerv. lazuren.
Een schoone hoogblaauwe Steen , met good kleurige sti peen.
In het latijn lazulus. Van de Arabieren , zegt MART.,
wordt hij azul genaamd. Sommigen hou,len hem voor.
den lescliem , anderen voor den saphir des Bijbels.
LA.ZUUR , bijv. n. en bijw. , lazuurverwig , hoogblaaaw : het

gego f Ne_ptuiii, Wiens lasure kruijn , enz. Boi)ENB.
Onz. , 1Get lazuitr, lazuurkleuur : het lazuur des kernel-'
scher bewelfs. Zawenst.: lazuurgewe j, Memel , lazuursteen.

LED , ( lebbe , bij KIL. ook libbe) , v. , meerv. lebben. In,
het gemeen datgeen , hetwelk vloeibare ligchamen doet
rilnnen. In bepaaldere beteekenis , do verzuur(le en gei'{onnene melk , in de maag van jonge herkaauwernde dieyen, als van kalveren , waarvan men zich bedient , mm
melk to stremmen , en tot kaas to makers. Van bier lef
lug: lebbige kaas, die to veel naar de leb sniaakt. Fig.,
spgjtig, viuilaard g , srnalend : een lebbig W//'- . oen lebbig bescILeid. Van bier lebbigheid , in den eigeulxjken
en oneigenlijkeii zin.
Oat bet denikbeelct van verb inden , hard raked , zoudce

men Jwt dot cenea oorsprong met ,eleven, Zever,, lijf,
kur5
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kunnen bren cn. LURE merkt , uit NONJIJS , aan , dat de
nude Latijnen lap`s'e , in den zin van herd worden ,
verdikken , gebrui$kt lbebben ; waarvan het lat. lapi s , een

Steen.
LEB, (lebbe) , V. lebben. De slappe buikzijde van eenen
gegromden visch. Van bier leliaal. Het woord schijnt
tot het geslacht van lip , slap , lob , (lobbe) enz. to be..
hooren.
LEDEBRA.AK, , v. Zwave arbeid , die de leden als braakt.
Van bier bet bedr. w= , lede6raken teisteren : zie , Item
geledebraakt, bespogen , uitgejoizwd. M. L. TIJDW.
Voor dit ledebrakena zegt men ook leebreken , in de
gemeenzame verkeering. Ledebrakig, (ledebrekig) zwaar
enz. , leclebreuk , breuk aan eenig lid.
LEDEKANT , v. , nieerv. led ekanten. Eene bedstede,
die rondom los is. Voor het houtwerk eener ledekant
wordt het ook genonien. Het is denkelijk , dat het
uit het fr. lit de camp verbasterd is ; derbalve niet
led ikan t. TEN KATE , ecbter , leidt het of van lij den ,

in den zin van gaan , trekken; eene slaapstede, waarmed^
men overal trekt. Zamenst. ledekantbehang sel , ledekantmaker , enz.

LEDEI 1AAT , zie lidmaat.
LEDER , (leer) , o. De bereide huid van dieren. Ult eens
renders leer is het goed riemen sn/den , men kin
ligt mild zijn op eens anders hours. Leer om leer , gek met gelijk. Sorntijds staat bet voor iets, dat uit leer
gemaakt is : an leer trekker` , den degen , of het .mes ,
uit de scheede trekken. Van ' bier bet onverb. lecleren :
met eenen lederen gordel. BIJBELV. Z:&menst. boven-

le er,, geitenleer, schoenleer, zoolleer, enz. -- Lederliereider,. lederkooper (leerkooper) , ens.

iaardien bet hoogstwaarschijnlajk is , dat de bedekking
bier bet moeste heerseht , is de of eiding uit de bron
van kleecl , lid enz. niet geheel ongegron(l.
LEDEtILOOIJEN , (leerlooqen), o. w., ik looide leder,
heb leder 'elooid. Leder met rim bereiden. Van bier
lederlooijer, (leerloo'er) lederloo jeriJ. Looi is de
bast van eikenboomen , hoogd. .Lohe. Bij KIL. is het
to je , Loewe , too, hetwelk Ibij door taan verklaart.
LEDERTOUWEN, (leertou.wen), o. w. , L' touwde le-

der, help ledergetouwwcl. Leder met taan ci' run bereidell.
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den. Van bier 1ec1ertoiiwer,, (leerloawer) leer!ou,e..
rq. Van le2er en touu'en , dat te kennen geeft met tCta

bereiden , neders. tatien , angGls. lau'ian , eng, to taiv,
of to tan ; en dit alles, waarschijn1jk , van het goth. tat&-'.
jan. facere , her cideit.
LEDGIIAS , zie lidgi'as.
LEDIG , bijv. naarnw. en bjw. , lecliger, leclig8t. In het
gemeefle leven , leeg , waarvafl het oude leegbaar, 1eeg
bc*trheicl , werkeloos en gerust ; in den Iaatsten zin,
komt het tweemaal btj HOOFT voor. Weiks ruirnte iiiet
opgevuld is: een le-dig hi&is. INict beladen : een ledig
schip. Onbebotiwd : een ledig erfi Zonder bepa1de
bezigheid : ledigen tqcl hebbell ; ledig loopen. Lui:
r4inen tqcl ledig dooi'brengen. Zonder gesclienk : ie-.
manci ledig 'egzenden. H00FT btigt ledig &fraan,
voor nalaten : 'iiet te kunnen lecligh staaiz s'aa
den rctacit der twee graaen to s'olghen Ook : mij
staat ledig jets to iioor, ik heb gelegenheid iets te
doen ; mede door HooFT gebruikt. Van bier lediglLezkl,
1edig4/c ledigen , voor ledig maken , lediging , cnz.
Zamenst. lecliggarig , ledigganger,, ledliglooper,, enz.
Het woord stanit niisschien af van lede , en den uit-.
gang ig. Naar den aard deies uitgaDgs , die eene bezit-'.
ting beteekent , beduidt het lede hebbende. Maar , mat
is flU lede ? Zeker riiet bet oude lede , leide , graclus,
gressus duçtus , bij KILO , (waarbeen TEN KATE belt,
de het van 4/den , gaan , afleidt ; als beteekende bet bier
en daar gaande) naar van lede, dat is lade , inzoover
dat woórd eene holle ruitnte , in bet algemeen , te kennen
geeft. Ledig zou dan zoo veel ziju , als cene liolle
rnirnte hebbende. Zie lade. Ht tegengestelde orilecle,
voor bezetten tijcj, vindt men, nu en dan , nog bij
)

HOOFT.
LEDIGEN, zie ledig.

LEED, bijw., leeder, leed st. Dit woord beteekende . ecr
tijcls, hatelijli, onverdragelijk, afsehuweIijk. Het bekende
spreekwoord bevestigt dit: een geciwongen eed is God
leed. - Ook: het zij it lief of leed, Thans diukt bet
I

uit eene gesvaarwording van droefheid, swert, onrust,

berouw: het is m/ leeci. ilet doet mij leed. Birons
inisdrijf doet inq leecler. 11OOFT. lets, of teinand,
Iced hebben, is oul. in gebruik geweest, voor hatcn
ende
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ende alle valschheit had hi leet. M. ST. .Het rout
mij , dot ik u zoo leet oyt heb gliehad• HOOFT,
LEED , o. Eene onaangename gewaarwording van onregt ,
Moon , smaadheid : it zal Been leed geschieden.. Men
zal netgerls leed doen BIJBELV . In Vriesland worth
bet voor rouw gebezigd , waarvan leedbrief, , d. i. rouw_
brief.Men zegt daar : de leed aanzeggen , voor het
overlgden van iemand bekend waken , ten einde men
daarover leed (roues) drage. Ev. WASSENB. Zamenst.
leedwezen , weeklagt , bittere droefheid : groot leedu.'e-zen over eene misduacl hebberz. Men. zou , dunkt mij,
het woord leedvermaak zeer wel kunnen gebruiken , voor
Let anders zoo moegeli k te vertalen hoogd. Schadenireude.
Het woord schijnt , voor het naaste , uit te drukken
of eenen luiden uitroep , door libchaamssmerten eu ge moedsangsten veroorzaakt , of een zigtbaar bewjs daarvan ,
in de gelaatstrekken.
LEEDVERMAA K , zie leed , o.
.

,

LEEFTOGT , zie leven.
LEEG, zie ledig.
LEEK , m. , meerv. leeken. Een woord , uit het lat. laicus , gr. ?eaxe s ontleend. In de roonische kerk vergtaat
men hierdoor eenen persoon , die niet geordend is , of
niet tot de Geestelijken behoort. Van bier leekebroeder,
leekezuster , die het kloosterwerk doen , en daar dc
Geestelijken bedienen. Leekeregter, wereldhjke regter.
Naardien de geleerdheid , in de middeleeuwen , bij de Geestelijken alleen doorgaans gevonden werd , zoo is een leek ook
zooveel als een ongeleerde. De leeken , bet genieene yolk.
LEELIJK , bijv. n. en bijw. , leetgker , leel jkst. (Lahl'k
ergens bij HooFT , lelk , in Cron.) Dit woord beteeIent de boosheki eui toornigheid des gemoeds , in de
trekken des gelaats , vertoond : iemand leelqk aanzien:.
\ Vijders , jets , dat in die toornige gesteldheid gegrond is :
Een leeiijk .bescheid. Van bier hatelijk , ten opzigte
van den zedelijken aard van iets : eene leel fke daad.
Jeinand leel1k bedriegen. Als een gevoig daar.van.: h
is er leelijk aan , hij is onµelukkig. Walgelijk , afschnwelijk : eerie leeldjke hoer. Zoo leeliik , a/s de nctclzt.
Als eene f guuur van dii b.este : cen leelijke dag , slordig
weder. Als cease verdere figw n : iieeli/ke nna.nieren , over
rich hebben. Vann bier l e i /J^ i d. 1He t
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liet woorcl is , zoritler twijfel , uit leec14jL , leeciel4i&
verkort. Zie teed. flet afschuwelijke voor het oog is
overig, in het fr. laid, en ital. laido.
B11 BoxiloliN is
leicilich a fschuwelqk. Het hoogd* leidig is hatelijk , af-.

schuwelijk ; gelijk leicIliciL souitijds dienzelfden zin heeft.
LEEI\1 0 . Vermengde aarde , nit hlei en zand bestaande
taai , fl in het vuur hard wordende : liet taaje leern,
VoNi'. Fig. , een nietig , broos mensch : wq zq•n slechis
leem. IS 't leem niet stout, dat zqnen pottebctkkei
bedillem diuft ? VOLLENIL Van bier leernachtig , en
het onverb. leemen : eene leernen hut , leemig.
Het schjnt te grenzen aan klet , k1eers , 1gm , s4/m;
aan bet gr. Avws , lat. 1iinu.
LEEMAN , (zameDgetrokken uit ledeman) , rn. , meerv. lee.
manse Een beeld , dat bewegelijke leden heeft , en,
naar des schilders genoegen , in zijrien stand gerigt wordt:
ik heb dc ipaarheit niet pilleri naai' rnjne harzt stellen , gelyk de schilder zqn' leeman. HOOGVL!ET.
LEE.IEN , b. w., 1k leemcie , heb geleemcl. Met leeni
bestrijken.
LEEMTE , (KIL, lemte , laemte) v. , meerv. Zeemlen. Ongemak , kwaal , gebrek , vertninktheid. Bij KIL. p itiUM ,
defectus , muti/,atio. Ons lemlen icigen niet zoo
schanclelqk ten toon. J. BE DECK. Van bier ook lernhg , voor gebrekkig. In het gewone gebruik beteekent
bet meest eene verachtelijke , stinkende wonde : en d' ou
de leemlen zal tot etter tilt doerz zweeren. VOND.
Van bier lee7ntig : leemligh schuim is, bij VOND.,
eene beschrijving van siecht yolk. Van het oude leme
mutilcio ; waartoe ook lam behoort, inzoover het eertijds , in bet algemeen , allerlei gebrek beteekende. Leme
in het oudhoogd., eene wonde.
LEEN, 0, meerv. leenen. Leening zonder neerv.: tets Se
leen geen, ontangen. Een goed , dat, op zekere voor-.
waarden, aan anderen tot vruchtgebruik wordt afgestaan;
een leengoed, met een rneervoud: Lemanci een teen i.'er-.
gunnen. Bet leen van z/ne Icroone. VOND. Te
teen houden, jets als een leengoed hebben. Eea leen
erheffen, een leengoed van iemand doen afhangen.
Een teen iverheergewaden, een leen bij eenen beer verheffen. Zarnenst. achterleen, grondleen, man$leen
nalcen, onclerleen, enz. Leenboek, bock der leenen.
en
,

,
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en leenmannen , leernl rief, scliriftelijke verzekering van
cen leeiigoed , leendienst , leengeld, leengoe dl , leenlieer, leenhof, hof van eenen leenheer, leenhouder• ,
leenhulding, leenkamer, leenlieden , leeninan , een,
die , volgeris leenbrief , den eed van nianschap heeft afg e _
l e gd , waarvoor de Heer hem bescherming schuhhlig is.
Dit past MooN. toe op den mensch met betrekking tot
God : ze fs Godts leentnan , .... staat verrwonder t.

.Leenpligt , leenregt , deenrent , leenroerig , leenroerigheid , leenschr/ver , leeneprpu L , leenspreuk•ig,
leentafelhouder, bij HooF' T , voor lombardliouder; -leenverht fang , leenvr~ouw.
LEENEN , b. w. , IAA leende , heb geleend. Het gebrnik

van eenige zaak , voor eenen tij d , toestaan , to leery geven : waar het meest van tilbare , beweegbare dingen gebruikt wordt : Vrient, leent mg drie brooden. BijBELv. To leen ontvangen : van ienaarid geld leerlen.

Overdr. het ow- aan iets leenen , nAar jets ' ho`oren.
Van bier teener , die to leen geeft en neemt ; leering
ik heb het bij leering. De bank van leening , de

lonibard.
Het woord beteekent , oorspronkelijk , gevcn , zoo als
men uit verleenen bespeurt. OTFRID. zegt , in Bien zin
leh ihin lib , schenk hun het leven. .,pia beet , bi) de
Uslanders , schenken , geven. ADELVNG leidt bet of vai

bet wall. Ila , llau^ , de band.
LEEP , bij v. n. en bijw. , leeper , leepst. Leepoogig , wien
bedorven vocht in de oogen druipt , .dat dezelve doer
1ranen , en de oogleden zamenkleven. Mer Lya cvns
leep mitten oghen. Bus. 1477. Misschien vin bet lat.
lippus , hetwelk men afleidt van diet gr. fuj , afvloeijen ,
druipen. Leep is bij ons ook doortrapt , loos : dat is
-een leep In leepheid gegrond: eene leepe daad.
-

Misschien is bet eene fiiguur van bet eerste , zoodat een
sehalkaclhtig oog , waarmede men iemand overdwars aanziet , ons voorkotne als een leepoog. Althans , iemand'
leep aanzien is bij ors in gebruik , voor iemand overdwars aanzien. Van bier leepheid , leepigheid, in beide
beteekenissen. Zamenst. leepoog , leepoogig , Jeep Oo-

gi'heid.
LEEP, v. Dit woord is aileen gebruikelijk in de spreekwfijs:

Pco de leep krggen. Flue kr/g hje vary de leep.
VOND.
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VOND. Aji- sc hien e€^n klanknabootsend woord van lap,
eerie oorvijg , lappen , di ijvcn , smijten.

LEER , zie ladder.
LEER, zie lede`r.
LEER , v e -Do voordragt van eene waarheid , en wel een

rogel van gedrag : verlaet de leere uver moeder niet.
BIJBELV . Eene waarheid , in woorden voorgedragen : allerlei nieu've leer in de wereld brengen. De geheele
zamenlhang van eene waarheid : de leer van Jezue Chris..
tus. De zedeleer. Bj uitnemendheid , al de voorschriften van de christeli ke godsdienst : het licht der heinelsche leere. VOLLENH . Een bijzonder stelsel : de leer
der doopsgezinden -- der hervorinden. In bet gemeene leven , gebruikt men het oo.k voor den toestauct
Bens onderwezenen : h/ is nog in de leer , hij is nog
maar leerjongen. Zamenst. leerliegeerte, leerbegrip ,
leerdicht , leergast , leergeld , leergezel , leergierig ,
leer-gierigh.eid , leergieriglgk , leeijaren , leerjongen f
leerkind , leerknaap , leerknecht, leermeecter , leermeesteres, leermeesterschap , leermeisje , leeroefening,
leerrede , leerr k , leerschool , leers preuk , leerst^sk ,
leertyd , leertrant , leerzaarn , die wel leert , iets, dat
eene goede leering" behelst , leerzaamlieic , lee.rzucht ,
bij VOLLE H. , leerzuclitig, enz.
I,EERAREN , zie leeren.
LEEREN , b. w. , ik leerde , heb geleerd. Met eene
duidelijke stem iemand zeggen, hoe hij handelen moet:
ende het Belt genornen hebbende, deden gelgck sq
geleert waren. BIJBELV. In bepaalderen zin iemand
vaardigbeid , denkbeelden van eene zaak , door mondelijk
onderwys , mededeelen : iemand eene kunst , eene taal
leeren. Sommigen beweren , dat de vierde naanival des
persoons blijft, schoon de zaak , die geleerd wordt , er
bij staat. Ondertusschen , schijnt dit eene navolging van
het lat. doceo to zijn. En dat onze taal bier den vierden

naamval niet duldt , blijkt daaruit, dat men in den lijdenden vorm niet zegt : ik word de zccngkunst geleerd,
maar wel , en alleen met den derden naamval: mq wordt
de zangkunst geleerd. In den Bun. Ire 77 lezen wij :
En leert dese mine woerden uuven hinderen. Fig.
nood leert bidden. Overtuigen van eenO inisdaad , en
desw egc str afen : watzaj men den dief leeren ? loadza"W
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zaken tot icEs : dal w1 iL u wel leeren. Vaardigheid it
jets zoeken te bekomen ; en wet door jets met luide ste6i
-

dikinaals to lezen : zi/ne les leeren. Eeneri psalm leeren. Van biiijen leeren. Wijders , vaardiglicid in ecuige

zaak verwerven : cen Itanciwerk , eene kanst , eene i-ie
tenscfiap leeren. Nog verder : men leert het best doo r
de onc1erinding. lernarici leeren kennen. Als zelist.
11s het leeren (het onderwijzen) is hem i'erboc1e7l. Bet
leeren (onderwczen wOrden) kost geld. Voorts vereischt
dit woord de onbepaalde wijs zonder te bq zich : eenen
t'ogel spreken leeren ; ook zonder werkw. : eerien oge1
op de kruk leeren , narnelijk vliegcn. in welk geval (IC

voiw. yen. en meer dan voiw. yen, ti1t1 geen deelw.
maar (le onbepaalde wjs vordert : ik Iteb hem leeren

L'encen. Leereri aan den leerling, en Ieerarer.z aan den
onderwijzer toe te eigenen houde men voor eene noodelooze onderscheiding. Van hier leeraar , 1ee'ai'es ,
aarschap , leering, leerling , de ieerlingschap , bij
PooT , voor de leerlingen. Verder leerzactrn , leerzactinheid. Zanienst. leeraarsambt , leeraars(oel. Zie ver
tIer geleerd.

Het woord beduidt eigenlijk een luid geraas maken. In
de platte vOlkstaal der Hoogd. koint lören , lehrert nog
voor schi'eeuwen voor. Ons alarm is uit dezelfde bron.
LEESBAAR , enz. , zie lezeri.
.
LEEST , rn. en v., meerv. leesten. Dc gestalte van cen
ding in het gemeen , bijzonder de schoone gednte des
ligchaams , in zijnen geheelen otntrek i van godclelqken

leest. MOONEN. Ui;p eerstooen asch , in 's lic1iacins'
ouder.i leest Perrezen. T. L. 'I'JJD%v. Wijders , soort,
Cello gelijkheid , eene overeenkomst : luiden van zqner
lee8te. IIOOFT. Een vorzn , waarop men kousen spain;

vooral cen schocnvornii : schoenen over eene leest ma
ken op de leest slaan. Eene mansleest, eene
.'rouwenleest, eene leest voor mans- en vronwenschoenen. Sc/zoenmaker Ithuclu bq ziwe leest, elk oefene de
kunst, die hij geleerd heeft; ook: elk beoordeele zijiie
eigene kunst. In den vertrouweljken stiji zegt men: het
lijf op tie leest zetten, voor zich onmatig met spijs
opvullen. Fig. die vlugge en schi'anclre Fenisgeest,
zoo juis"t gesclzoeid op ElaL'Lus leest. VAN BLETJsWIJK. Twee op eene leest gepat, elkander ge1jkende

in
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Iets op eene hupsche lee«:
aormen , in zijn doen een goed voorbeeld volgen, Zlj
eehoeqen op eene leest , zij kornen weI overeen, Op
eene andere leest schoeqen, Zamenst. Iiet lees tenmalcen, Ieestenmaber,
Het schijnt , met lijst , eenen
stamwortel te hebben.. Schoon dit woord in beide geslachten voorkomt , schijnt echter het vrouwelijks , wegens
den uitgang st , de voorkeur te verdienen,
LEES'fEN , b. w., if leestte, lleb geleest. Schoenen
leesten, op de leest slaan, In andere heteekenissen is dit
woord reeds verouderd , bij KIL. leesten , Ieifsten, Het
heteekende eertijds doen , volhrengen , werkstellig maken ;
het hoogd. leisten; van hier Ieieting , hij 1100FT:
tot Leisting (leestinlr) (Jan deneelfderi eetl, KIL. verklaart bet ook door duren , volharden ; het eng. to last.
.in denkwijs en zedel1a VOND.

Volgens het onde stadregt van Bommel , konde men VOOl:
cene schuld, voor Schepenen hekend, nadat men veertien dagen geleiet had, de goederen van den schuldenaar
panden en slijten, Leieten wil daar zeggen in eene herberg liggen en teren , op kosten van den schuldenaar,
In het Graafschap Zutphen , zegt men burgtocht leis ..
ten, dat is horgtogt stellen, In de middeleeuw. zeide men:
ter leisting leomen, dat is in gijzeling komen, totdat
men eeue sc hnld hetaald, of eene gelofte voldaan hadde.
De oorsprong is onzeker,
.
LEEUW, Ill., meerv, Leeuwen- VrollweI. leetuoin, Een
vleeschvretend dier, wegens zijne sterkte , dapperheid en
onverschrokkenheid genoeg hekend,
De leeuio is de
lconing der dieren, Een bruilende (niet brieschen de}
ieeuw, Een ,vapen, waar de leeuw het hlazoen is: Holland ooert eenen Ieeuco in zijn sch.ild: In. den gouden leeuco , de herbel'g, waar een gonden leeuw nithangt.
Het geheeJe volk van Nederland; in den dichterlijken stijI:

de dog (Jan A lbionop Neerlan ds leeuto gebeten.
D;.t eenige gelijkheid naar eenen leenw heeft. Zoo neemt
men het verkleinw, Leeuiot]e , voor een hondje, dat van
achteren geschorcu is, en aan kop ell horst de manen
van eenen leeuw vertoont, Een hernelteeken: de zan in
den leeuio; \' an hier het onverb. ieeucoen : een matt
van eenen leeucoen aard, een kloekmoedig man. Van

Iller leell~welfJl:.. 't leeiuoelicbe rap.
C
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menst. leeuwendnalder , een muntstuk van twee e n veertig stuivers. Eertjds had men ook een muntstuk gouden
leeuwen genaamd , (ook lghoenen , -^4oenen) van dertig
stuivers hollandsch. -- Leeuwenhol , leeuwenhuid , leeu _
wenjong, leeuwenkop , leeuwenkuil , leeuwenmanen ,
leeuu-'enmoed , leeuwenpoet , zeker geneeskruid , enz.
Leeuw , hoogd. Lowe , saks. louwe , zw. lejon , angels.
leo , 'ijsl. Leon , fr. lion , eng. lion , pool lew , boh. lew,
lat. leo , ital. leone , sp. leon , gr. AEwy , ) c , hebr.
N'5 en `V' i7. Het is nieer dan waarschijnlijk , dat al
deze namen , uitgezonderd .is en '2 , ontleend zijn uit
het brullen dezes diers , dat aan hetzelve een onderschei.
dend kenteeken is. Wij hebben nog een woord' loeyen ,
seders. leuen , eng. to low , angels. hlewan , dat hiermede vele overeenkowst heeft. Oul. bezigde men het
woord libaard voor leeuw.
LEEUWERIK , (leeuwrik , leeuwerk; bij KIL. leeucverche ,
leeuverick , leu'erick , lauwerick , lewerck , lercke ; bij
RODENB. leefiverck) , m. , meerv. leeucverikken. Een
vogel , bekend wegens zijnen aangenamen zang , in de
lucht. De leeurik voegt zijn stern b j dit geboorteliedt. POOT.
ADEL. leidt bet af van het oude hoogd. Laren , luid
zingen. Zie leeren. De eerste helft van lauu'erick• , bij
KIL. , behoort of tot luid , hoogd. Taut , of tot het wall.
llef, de stem. Van laid , laut stamt ook het lat. , of
liever het gall. alauda af. In bet wall. beet alarch , elerch
eene zwaan , lat. olor, misscbien om den zang , door de
Ouden lien vogel , eer by uit bet Leven scheidde , toegekend. Misschien is lewerik wet voor kleperik , van kleveren , oul. klimmen, omdat deze vogel gewoon is , al
zingende , zeer boog in de lucht to klimmen. En dan
zou lewerik de ware spelling zijn, G. J. Voss. acht bet
alkomstig van bet oude gallische alauric. J. G. HAAS
oordeelt , dat het hoogd. Lerche van het gezang dezes
vogels , Uri , Uri , ontleend is.
LEEUWERS , leavers , m.; het enkelv. worth niet gebruikt.
Een scheepswoord , oaten in de lijken der zeilen, waardoor de zeilen een reefje ingebonden kunnen worden.
LEEWATER , zie lidu'ater.
LEEZE., vr. , ineerv. leezen. Een verouderd woord, dat
eel

LEF, LEGS
een spoon, wagenslag. beteekende. Het is nog overig it
owagenleeze , wagenspoor. Hoogd. Lei$e, Geleise. Zorn
der twijfel is de bron in leiden.
LEF, zie laf• -- Dat is eene regle lef , eene zotte snap
ster , cell handeloos vrouwmensch..f...B^ KIL. ook Bend
,

hoer, die narneli k door hare snapperq mannen bepraten
kan. Van het veroud. le f/ea snateren, dat met klappen
van den klank gevormd is.
LEFTER, een woord , dat, in sommige oorden des Vaderlands , gehoord words : de lPf terhand , voor de Zin-=
kerhand ; the left hand , in het eng. HESYCHIUS verO' , door iemand , die linksch is , lat. laevus.
klaart
LEG , m. Het leggen : van den leg der vogelen. HOOFT.
LEG , legge , V. , meerv. leggen. In hct gemeene leven
gebruikt men diit woord voor de plaats , waar de eijereig
van hennen en eenden , in bet ligchaam gevormd worden : de hoender s hebben reeds dikke leggen. In Geic!o
?G

en elders , wordt ook eene laag schoven , op den dorschvloer , eene leg geheeten.

EEGENDE , v. , meerv. legenden. Zoo noemt men , in
de roomsche kerk , een boek , waarin bet leven en d(
daden van Heiligen verhaald worden. Uit het niidde eeuw.
legencdn , legendorum ; dewiji zulke verhalen op gezette t4den , den leeken werden voorgelezen. Zaruensta
leugenlegende.
LEGER , o. , meerv. lepers , legeren. De toestand van
iemand , die ligt , vooral van eenen zieke ; in het gemeene
leven : ik heb een leger an zeventien weken gehad
De plaats , waar men ligt. Zoo gebruikt men let van
dieren , waar zgj zich ophouden ; hun ho!: coo kornt de
leeuw Uit zqnerz leger brullen. VOND. Jagers noemen
dus de schcuil- en slaapplaats van eenen Naas : eenen haas
in het leger schzeten. Van andere dieren: voor een
paard een leger van stroo maken. De rust- en slaap-plaats eens menschen : in' leger sal van mine klaehte wat rvegnemen BUBELV . De plaats onder den bloo=
ten hemel , waar een krijgsheer eene wijl zich onder tenten legert: een leger opbreken. -- Het beer zelf,, dat
daar gelegerd is: het leger zal morgen opbreken. In
bet gemeen, een krijgsheer : een leger op de been brengen. Bet leger volgen , in dienst zijn. Van pier le-gerig, in het zamengest. bedlegerig. Zamenst. ki'Igs.
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leger, urifleger : vrgleger uitroepen , afkondi gen , dat
men , in let Leger , vrij zoetelen mag, veldleger ,
terleger. - Legerb l , le s erbode , legerbOef, , legerbrood , legerhoer, legerhooJd , legerhut, legeriongen,
leggy; rknecht , legerkost , legerlasten , legermagt, legerinetel', die de legerplaats afsteekt , legermeting , le.
gerplaats , legersclictren , in de BIJBELV . -- legerstede , legerten t , legertogt , legertucht , legertuig , legerwaien , legerwack t, , legerziekte, enz.
IJsI. legur (castra) moesog. ligr , (lectus); gelijk ons
leger ook voor de plaats Bens krijgsheers , voor bet hol ,
waar dieren zich ophouden , en voor de legerstede , of
i

becdstede genomen words , zijnde alle fig- en rustplaatsen;
van liggen , lag , gelegen.
LEGEREN , b. en o. w. , ik legerde , heb en ben ge legerd. Bedr. ,. eene plaats orn te liggen bezorgen : waer
gi• de kudde legert. BIJBELV. Wederk. , zich legeren , bet leer nederslaan. Onz. met hebben en zijn :
-

in /t n2 d'clen zullen de kudden legeren. De 8/at,
clay- •in I. acid gelegert lieeft. BIJBELV. Van lhier le.
a

gerin. .
LEGG N , I). w. , ik legde , (leide) l'ieb gelegd (geleid)e
Doers liggen , makcn , dat iets op de uitgebreidste zijde
ruste : een boek op de tafel leggen , in onderscheiding
van zeltcii. flout op het vuur leggen. Iets in eerie
zekere rifting brengen : bier in den kelder leggen.
E eren leggen ; ook leggen alleen zegt men van voge.
len. Beze t ting in eene p/aa is leggen. Hierbeen behooren vele fi uuurlijke spreekwijzen : de hand can lets
leggen , iets werkelljk beginnen te behandelen. lemand

lets in den wed' , hem lagen leggen ; eene verge d ering leggen , voor bete g en. BOOFT. De schuld op
aemanct leggen. 1k heb liet hem Poor oogen gelegd.
Demand de woorden in den mond leggen. De viand
legde de stud in kolen i asclh. Te last leggen.
A zal ru ne land o den mond leggen, nit eerbied
zwijgen. JV ie . ve last en leggen. Den groncl to een
gel^ouw leggen. Fig. den grond tot eenen twist leggen. Eenen razeikde am i de keten leggen. Geld in
de toter leggen. Met bet denkbeeld van rust: de
wind legt zicli. Zamenst. legdag en, leghen , legpenning , legplaats ' waar do sehepen moeten aanleggen
{

-
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legs toel , bi, de papierrnakers eene bank , waarop de ge-.
perste vellen , nadat zij van de vilten genonlen zjn , nedergelegd worden , legwerk : legwerk van eery bloemp er k. Van her legsel.
ULPHIL, lag jan , angels. leegan , eng. to lay. Het gr.
a _ , waarvan het lat. lectus , locare , behoort hierbeen ook. Het stamwoord is laag , leeg.
LEGGER In. , meerv, leggers. Eigenliik iemand , die jets
pleegt te leggen. Men verwart het ve ;l met ligger. Wij
gebruiken let woord voor eenen ondersten rnolensteen.
Voor den legger van eenen drukker op den timpan ,
dat is het vel perkement, dat op de drukraarn gespannen
is. Voor een vaartuig , om de schepen op zijde te halen.
Eindelijk voor eene plank , om uit en in eeu schip te
ff

,

gaan. Zie ligger.
LEGLOEN, o. , meerv. legioenen. Een ond. woord, uit
bet lat. legio , eene keurbende bij de Homeinen , die eerst
nit drie duizend main. beston`l , en naderhand tot zes dirizend vermeerderd is. Twae J legioenen engelen. Biqa.
Onc ig. , erne onbepaalde rnenigte : die het legioen gehadt Tindde. BLJBELV.
LEI , een verouclerd woord , uit de keltische tail afkomstig,
dat van bet vrouwel. geslacht was , en kleur beduidde;
of, naar anderen , eenen gang , een beloop, zw. led.
Zie allerlei. '.bans gebruiken wij bet als eenen kiemstaartigen nitgang achter do telwoorden , een , twee , drie,
lien , fionclerd enz. ; of achter alle , geen , .menig , reel.
1Naar(lien dit woord van bet vrouwel. geslacht is , nemen
de cdaarbij gevoegde woorden eenen vrouwel. uitgang des
tweetlen naamvals aan : eenerlei, tweederlei , tiender-

lei , honderderlei , aller/ei geener lei , menigerlei ,
velerlei. Deze uitgang geeft de hoeveelheid in soorten te
kennen : eenerlei gevoelen. J'eler/ei g'evallen. Hier,

r

-

uit blijkt tevens , dat die zamengesteldle woorden niet verbogen kunnen worden ; waartegen dikwerf gezondigdl worth.
Trouwens , lei is een zelfst. rnaamwoord van bet vrouwel.
geslacht, waarnaar zich de voorgestelde bijv. naarnwoorden
schikken. Velerlei soorten zijn soor°ten , van vele lei.
Hicruit is bet klaar , dat de verbuiging onnatuurlijk is.
LEI, v. , (oul. lay) meerv. Ie jeii. Dunne, platte, blaauwachtige Steen, waarrede men huizen dekt; scbalie : eene
kerk met le 'en dekken. Eerie lei, waarop men met
eenv
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eerie griffel schryft : iets op de lei zetlerz , schr ven ;
ook figutir lijk , voor lets nog niet , rekenen , nog ni e t laten
gelden. Eene goede lei bq iemand hebben , kosteloo5
bij iemand onderhoud hebben. Opene lei voor ande^•en laten , bun ruimte overlaten. Voor de stof, zoo_
fang zij niet tot steenen gevormd is, schijnt het liefst
Qnzijdig te wezen : verwaterd lei. Van bier het onverb,
leijen : een lerjeri dak. In den vertrouweli ken stiji ,
zegt men van iets , dat vlot gesproken wordt ; van eene
zaak , die geenen tegenstand vindt : liet loopt an een
leijen dak af; -- liq spreekt, of het an een legen
dakje gaat. Zamenst. leidak , leidekker. Omdat nien
daarmede daken dekt , tot waterleiding , brengen sommigen het tot lei, een weg , waarvan leiden.
LEID , bijv, n. , smertelijk , droevig , naar , hetzelfde als bet
bgwoord leed : des levens leide licht. HOOFT. Toeri
de Aide maer ontving. VOND. Van bier het tusschenwerpsel leider (voor helaas) , dat weinig meer , in
eerien deftigen sti l , gebezigd wordt : zoo ben ik leader I
nu. BREDERODE. De Godsdienst, nu (leider!) een
dexel tot alle vuil geworden enz. H00FT.
LEIDE, o. Eene bekende stall. A. KLIIT leidt den naam
of van lede , eenen stroom bij Warmond. In bet lat.
beet de stad lugclunum, dat, bij sommigen, door lage
duinen uitgelegd wordt. Van bier leidenaar, leidsch , enz.
LEI'S EN , b. en oe We , ik leidde , lieb geleid. Dit woord
is lit eene bron met, let oude ' l j den , gaan , en bed uid t ,
bedr. , iemand doen gaan , de rigting der beweging be-stemmen : water door de stad leiden. Een kind lei-'
den , hetzelve aan den leiband doen voortgaan. In verz oeking leiden, --- in de waarheid leiden, om den
h in , bq den neus leiden , misleiden. In de kap
geleid worden , bedrogen worden. Oneig. , de rigting
er verandering van een ding bestemmen : die jongeling
is zeer wel te leiden. .mat ik in duistre nacht - bil rookig lo.mpenlicht het droomig leven leide. HoOFT
Onz. , waarheen leidt die uveg ? Oul. was leeden voor
leiden in gebruik : is sal u uten volken leeden. Bins.
1 477. Van bier leider,, leiding , leisel (leidsel). Zannenst. leiband , (leidband) leidraad , leidsman , leidspprouw , lei^onker,, leireep, leizeel.
klierl een behoort bet oude le.i , een weg.
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LEIDER , tusschenw. , zie leid,
LEIS , (lat. laqueus , ital. laceio , sp. loo , bij KIL. lace,
laece, legsse, b11 PLANTIJN laetse , letse, bij de Jagers
least en leLts) , V. ; meerv. lessen. Een leisel , waarnaede
de jabers honden koppelen , koppelsnoer.
LEISTEN, zie leesten,
LEK , zie lak. Lek is ook eene rivier : op de Lek. HooFT.
Zamenste lekdq* k , leksmond , leksmu jdea , lekzand.
LEK, bgv. n. en byw. iNiet digt : een lek schip. Lek
worden. Wanneer men, na van den steen gesneden to
zijn , zyn water niet houden kan , zegt men : lek zifn , --.
lek gaan.

LEK, o , meerv. lekken. Een lekgat: het schip heef t
een lek.
LEKEN , zie lekken.
LEKKEN , o. w. , ik lekte , heb en ben gelekt. Door
een lekgat vocbt laten loopen ; met liebberz : het at
heeft gelekt. Hier wordt hebben gebruikt , omdat het
denkbeeld van eene daad , een bedrijf hier,meest heerscht.
Met ziln; waar de gewrochte daad als vertoond wordt:
al de wqn is uit het vat gelekt. Wanneer men dit
woord van andere dingen zegt, gebruikt men leken:

zoo lang een cdruppel bloets zal uit m yrs' adren leken. VOND. Dat haer traenen leken. VOND. Duia
tent frissche beeken an zoeten honig leken. He ScFIImr.
Bij KIL, is den u' Jn leken , denzelven door eenen dock

doen druipen. Van dingen , die bij vloeistof vergeleken
worden : het woord van Godt verspreekt der ziele 't
hell, dat uit zajn volheid leekt. NI. L. TXuDw. Van
bier lekking , lekzng. Zamenst. lekgat , leksteen, lekton , lekvat , lektvater, lekw Jn.
Van lek , een gat, dat met lok , loch , een gat, over-

eenkornt, en tevens den klank van lekken nabootst.
LEKKEN, zie likken.
LE KKER , bjv. n. en bijw, , lekkerrler,, lekkerst. Zeer
smakelgk : lekker eten. Geneigd , onn zeer smakehjk
voedsel to genieten : hq is lekker op het eten. Dat
eene oorzaak is , dat iets lekker swaatt : een hemelsch
manna, dat den lekkren honger wet. ANTON. Als
een zelfst. naamw. een stoute lekker. Een nietswaardige , een verwjfde , een saletjonker : een lekker trot s,t
m yn kracht. HooFT. Daar dit woord cigc nl k op den
siaak
C
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smaak zio, wordt het oneigenlijk op anclere zintuigen toegepast , als op het gelaoor : hq streelt het lekker oar met
uitgelezen sierzel an trefelO gediclit• IIOOFT. Op
den reuk : die bloemen hebben eenen lekkeren reek,
Dat het oog streelt : dat is, een lekker stuk schilderlf v
Van bier leZkerheic , smakelijkheid der spijzen en keurelijkheid in het cten , lekL•erl/k , lekkernr/. Zamenst.
lekkerbek , lekkerbe ken , srni lien , lekkerbekkig , lekkerbekkerij , bij HOOFT lekkertand , lekkertanden :
lekkertanden cyan jets. DE BfiuNF.
Het woord. komt , zonder twijfel, van likken ; waarbeen ook het gr. n' iv c pos zoet , en het lat. delicatus
scbijnen to behooren.
LEL , V. , nie erv. le!len. Eigenlijk een velletje , dat, op de
minste beweging , trilt ; van lu e`en , trilled. Zoo gebruikt
men het van let oorlapje. Voor het nederhangernde vlies ,
onder den bek Bens haans ; de onderkatu. Voor hot
strotlapje : z/ gilt met haere lel. V0Nn. Of de dichter moeste het nemen voor de tong , zoo als Hoovr
zegt : en trek ik je niet mit wortel t^zit cil ait de lel.
Van Kier Iellig.
LELIE , v. , rneerv. lehien. Eene bekende bloenn. Lelien
van de dalen. Diebters gebruiken het voor witte en
blanke kleur : het schnemroot verft de leli z ner kaken. VOND. De noorderstreek op een kompas : zoo wwaelt
de lelie an 't kompas. VOND. In den verhevenen stijl
gebruikte men het voor Frankrijk , als Brie lelien ten blazoen voerende : de lelien spirmen niet, de kroon van
dat rijk versterft niet op eerie d ochter. De spreekwijs is
geestig ontleend uit de bekende uitdrukking in het Evangelie. Zaan.enst. krullelie , lrcklelie , lelieblad , lelieolie ,
lelie'eld , lelieait : leliewitte wangen. DOOFT. Uit
bet lat. lilium , dat, door verwisseling van tongletters ,
uit bet gr. Asipsov onntstaan is. In bet sp. lirio.
/

LELLEN , o. sv. , ik lelde , heb geleld. Snappen , telkens
betzeifde herhalen , veel praten : over eene zaak lang
zitten lel/en. Elders ook lallen. Van bier lelling.
Het lat. la//are, zegt CASAUBONUS , wordt van het
neurien der minnemoeders gebruikt, waardoor zij de
zuigelin ,cn in slaap zingen. In bet hebr. beet 'j j^ ' cen
koeterend knaapjc. B j de Griek. is Accko spr ekcn , pra-4cYl 2
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ten, bij ons la/len, zijnde een van het natl1l1rJijke geluid
del' kleine kinderen gelllaakt woord , la, la , lallen, Zie
oak lollen.

LE':YII\fEN, o. w; , ik lemde , heb gelemd.

Een woord,
van den klank gevorrnd , dat gebruikt wordt voor temend ,
vleijend pratcu: [lie met Lenzen en lemmen van haar
mart heeft verworoen cnz, Hoorrr, Van hier lemming.
Lemmen is ook een verouderd wo ord voor (,Jerlammen.
LEM~lER, 0., rneerv, lemrners ~ lemmeren, Eene bloote
kling, Die 't gestroopte lemmer in de borst oars
Sions Iiaetren wringen. POOT. Het lemmer van eerz
rne s - (Jan een lancet - (Jan eene schaar, Lemmer
van het vr ouwel, gcslacht, zonder meerv., is een dorp in
Vriesland.

Fr. lame , aiumelle , bij de zwab, Dieht. lambel, lamel: nit het lat. lamella.

0., mcerv, lernrneten, Gedraaid garen of katoen in eene kaars , Iakkcl, lamp enz,
110e het pier
aan Iiet lemmet ltafl(..:'[e(t blecf. VOND.
Misschien , nit
eene hron , met het vorige.
Althans, in Gron. noemt
men een lernmer van een mes , lem.t, l-foOGSTRATEN heeft
lemmet vo or eene kling en voor een kaarslemmet,
LE[\tlTi_~, v., meerv, lemten, Lamheid ; ook voor leemte,
I.Jl~lVlVIE1',

It

Zie dit wo ord,
LI~NOE,

v., meerv, len den, Het weeke deel in de zijde,
hoven de heap, welke plaats men, bij zwaren arbeid of
sterke bewegirig , met eenen gordel orngeeft,
Het meerv,
is meest in gebrni~: hq zag geen leeu meer blaeti irs
liunne lenden slaen, DE DECK. De Heeren pein sders
"P middel, om dien de lenders te zwaI~lcen. HaoFT.
De len den oan eenen haas. Voor zijde , kant: de
le n de n der s teenrot s, VOND. Z!] Iuulden tot lenden
den oie rdcn hoop, sijnde Disitschen, HaoFT. Men
vindt ook len den in het enkelv. ; meerv. lentlenen (ook
lendens, naar de aanteekening, door F. DE HAES gedaan): mifn len den zal niet altiit Iusnnen uitharden,

1)ie uiJt uwe lendenen ooor tbomen sal. BIlB.
len de aileen. Omdat het meerv. lenden aileen
})ijna in gebrnik is. schijnt men dit , door overijling,
voor een enkclv, aangezien , en daarvan een meerv, /enVOND.

)(11.1. kent

denen gevornld te hebben.' De voorkeur verdient zeker,

lentirn als een waar meervoud te beschouwen en te gee5
brui-

LEN.
bruiken; gelijk dit reeds in de GULDEN LEGI;NDE zoo
voorkomt : al rvaren die lenden tot asschen verbarnt.
Zamenst. lendenbreukig , lendendarm , lencdenkussen ,
lendenloos , lendenpijn , enz. ADELUNG brengt bet tot
een geslacht met het lat. latus , de zijde. De n schijnt doo r
tongvallen , die het door den neus spreken voorstaan ,
ingevoegd te zijn. In Boh. is het daarotn ledivi , bij
de Krain. Wenden ladja.
LENE , v. , meerv. lenen. Eene leuning , een woord , dat
weinig meer gebruikt wordt. Fen Paste lene Poor den
ouderdom zzvack. K. v. VIAND. So suit gy u dack
een lease maken. BIJBELV.
LENEN , zie leunen.
LENG , V. , meerv. lengen. Soort van langen en smallen
kabeljaauw. Ook een touw : geen ketting, haek nog
leng gebruikt men geenzins daer. ZORGDR.
LENGEN , b. en o. w. , ik lengde , heb gelengd. Bedr. ,
larger maken. Onz. , larger worden : de dagen beginnen to lengen. Van bier lenging.
LENGTE , (bij KIL. , en somtijds ook in de Overz. van
den BIJB. , lengde) , v. , meerv. lengten. IJitgestrektheid , in onderscheiding van de breedte en dikte : het
hout in de lengte doorzagen. .den man an eerie
groote lengte. In de aardrijkskunde en zeevaart, is de
lengte de verwijdering van de eerste middagljn , welke
men door het eiland Teneriffa trekt , naar het oosten
been : men heeft aan een den naam an den eersten
meridiaan gegeiven , waarvan men de grader der
lengte moet beginnen te tellen. BACHIENE. Ten opzigte der during : door lengte van tied.
LENIG , bijv. naamw. en bijw. , leniger, lenigst. Zacht,
buigzaam , gedwee: lenig linnen. Zaclitzinnig : met
leeni when raadt. HoOFT. Van bier lenigheid , in den
natuurlijken en zedelgken zin.
LENIGEN , b. w. , 1k lenig de , heb gelenigd. Zacht ma-ken: klanken , gelenigt door de lengte van hunnen
doortocht. OVERZ. V. HERV. Men gebruikt bet meest
in eenen figuurlijken zin: dat lenigt ut-'e smert. Van
bier leniging, lenigster, bij D. SMIDS.
HUYDEC. acht dit woord van vreemden oorsprong te
zijn , en wel van bet lat. lenire ; althans , bet wordt bij
Beene Ouden , zelfs niet b9 PL4NTIJN of KIL. , gevonden.
in
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In het zw. is den, week, ijsl. linur, angels. lith , zacht.
Il erbeen behooren zeer denkelijk het hoogd. linde , ge.linde , lindern , verzaclften , bet lat. lenis , zacht.
LENING , zie leunen.
LENS , zie luns.
LENS , bjv. naamw. en bijw. Zonder vocht , ledig : de
an is lens. Onder de zeevarenden is dit woord veel
in gebruik : hif konde het schip niet lens houden.
De pomp is lens.
LENS , ( lans) , v. , meerv. lensen• In de walvischvangst
gebruikelijk. Eene ijzeren spiets , welke men den walvisschen tusschen de ribben tot in let ingewand steekt , orn
dezelve alzoo to dooden : leg riemen binnen board,
neem lenssen in de hand. ZORGDR. Van bier len sera.
LENSEN , b. w. , ik lenste , heb gelenst. Van liet voor.
gaande lens : den visch Jensen ' hem met eene lens
doorsteken.
LENTE , (lent) , V. , het meerv. lenten wordt , in den ' erhevenen stiji , gebruikt. Het voorjaar , de lentetijd : op
d' aankomst van de lente. HOOGVL. Daelen , die
nieur-ve lente voegen. VOND. En het -'as tqt an
Lenten. BI3B. 1477. In den dicliterlijken stiji neemt men
bet voor den jeugdigen leeftijd : die in den Pollen bloei
en lente van haer jaren. DE DECK. In de lente van
hun leven. VOND. Van bier lentig. RODENB. Zanienst.
lentebloem, ook voor een jong mensch : een schoone
lentebloem , gerukt vran Karen steel. VOLLENIT. Lentedag : de vriendschap , die voorlang , sints onze

lente'dagen , de dagen onzer jeugd , of jongefingscliap6
A. HARTS, Lenteklokje , eene bloem , lentemaand ,
bij R. MAURUS lengizinmanoth.
MARSCITALL en FRISCH brengen bet tot lang, anderen
tot glans. Mjsschien behoort let tot lenig.

LENTEREN , zie lunderen.
LENZE , zie linze.
LENZEN, b. w., ik lensde , heb gelensd. Lens niaken
de kan lenzen. KIL. heeft lenssen, lentsen , vet. sol-Pere,; en GESCIT. zegt van eene vrouw hoese stra er
lenst, enz.
LENZEN, o. w., ik lensde , hebgelensd. Met een fokjq
zeilen. Misscbien van bet Qude lip $ zacht.
EP
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p en.
LEPm.
,meerv. lep
pp
LEP ,

•
eenen
[Jet leppen : remand
lep geven. 'Z i e let volgende leppen.

LEPEL , m. , meerv. lepels. Het woord drukt , oorspronkelijk , een uitgediept ruien , een vat nit. In het
bijzonder noemen wij dus een werktuig , dat eenen,
steel heeft , aan wiens einde eene ronde , uitgeholde

verdieping gevonden words , om daarin vooral vloeibare ligchamen te vatten : met eenen lepel opschep,pen. .,den lepel voor het geschut , om bet kruid in
de kamer te brengen. De jagers noemen de ooreu
der hazen lepels ; niet , misschien om de gedaante eens
lepels , maar wegens de lan a en diepe gestalte. Hier
ziet men een eerwaardig overblijfsel van de algereene beteekenis dezes woords. De taal van jagers en bergbewoners , welke menschen twee zeer oude levenswijzen hebben , heeft ons vole verouderde wool den bewaard , die
ons anders onbekend zouden gebleven zijn. - Zie verder
over de eigenlijke beteekenis, op het woord , loop , lope.
Zameust. lepelblad , blad van eenen lepel , ook een geneeskruid , lepelkost , lepelkr°rnid , lepelsp js , lepelsteel
het goed is tot eenen lepelsteel toe verkocht. -- Lepelstok , steel van eenen geschutlepel , lepelstuk , zeker
stuk geschut -- lepelwucht , spottende , voor gebrek aan
voedsel: het kind is aan de lepelzucht gestorven.
Loodlepel , paplepel, soeplepel, suiker•lepel enz. In
bet angels. is lapian , lambere , likken. Laepeldre.1h e t is i;i het angels. zooveel als een lepelvat , bi ons
scho tel.
LE PELAAR , (hoogd- Lölfelgans, neders. lepelsnute) ,
nn., meerv. lepelaars , lepelaren. Zekere vogel met
eenen lepelvormigen bek.
LEPPEN , b. w., ik lepte , Z eb gelept. Een woord , in
een kiootspel , gebruikelijk. Men lept eenen kloot, ,
wanneer men denzels-en, met bet voorste van den voet ,
opligt en hem, zoo ver men kan ,- vooruitschopt. .demand
leppen is , in de straattaal , hem eenen voet onder den
cars geven.
Zoncder twijfel is dit woord bet neders. luften , opligten , end;. to lift , zw. lijjta, deep. lofte , ijsl. lopta ,
ital. en lat. levare , fr. lever. In bet opperd. komt het
woord met het onze ruder overeen waar bet lupfc;n - is:
;
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jemanclen aus dern &tttel lupfen , iemand ult den z
del Iigten.
LEPPEN , (bl) K". lepsen) b. w., ik lepte , lieb gelept.
Met het niterste der lippen iet5 Proeven , met kleine teti-.
gen drinken : een ancler le/)t der engelen lekkernq.
. VOND. Tot hemeiscit broodt wq lepteri henielsc7t
Wqntjel2. HOOFT. Zarnenst. leplam , een lam, dat men
met vreewd zog opvoedt , oplept zegt men in Gelderland. TEN KATE leidt bet van lip af, hoogd. Lefze.
Tevens schjiit het woord klaiiknabootserid te zijn.
LEPPEREN , b. en o. w. 1k lepperde , lieb gelepperci.
Een voortdui'end weikw. van bet vorige ieppeiz. 1V4n
an de lafel leJ)pererz. Onz. : het leppert &leclits aan
't gras en k.ieskactuut. F100GVL. Gy zit maczr te
lepperen , riiet kleine teiigjes te drinken.
LEPR0OS , I)ijV. naamw. en bijw. Melaatsch. Uit het lat,
leprosus, fr. lepi'eux. Zamensto leprozenhuis, ook le-.
proo8clq geheeten.
LERP, zic larp.
LERS , v.., meerv. iersen. Eene zehere maat : lersse
14/n8. CODEX VAN HET GRAAFSCH. ZUTPH. Deze maat
moet , in oude t[jden , vrij gl'oot geweest ziin , omdat
men , daarvoor , , wel eens boven de dertien goudgtildens,
dat toen eene groote sorn was , betaald vindt.
LES , V. , meerv. lessen. HOOFT schijnt dit woord voor
de daad van lezen eerimaal gebruikt te hebben : genoeg—.
aam bleek den Friase de noocit der beleegherden

nit de lesse cleezer punten , en den rnondt ivan den
brenger. Anders gebruikt men het voor jets , hetwelk
men, al lezende, van buiten leert; zijne lee leereri
opzeggen. Voorts, onderwijs in schoone kunsten : lee
geen. Lee nemen. Leering, vermaning: eerie nutte
le8 te hooren. DE DECKER. Waarschuwing: dat is
eerie goude lee poor hem, waarvan iemand de lee
lezen.
LESSC LIEN, b. w., 1k ieschte, heb ge/eec/it. Blusschen: den brand Jesse/ten. Oneig. den doret lesechen.
Daer /i/ zjn dollea gloed me lescht. VOND. Ook
vordt bet voor minder dan blusschen gebezigd: een on-.
clerlinge lust, oneindeli/k gelescht en nimmermeer
gebluscht. VOND. Van hier lessc/zing. Zamenst. leech—.
bak,

LES, I.E .
bak , smids koelbak , leschdrank , leschg''eree 7schap ,
le$c/Lt1'Og, leschU'ater.
Van den dorst en van kalkblussching is het , in he
ZW. , ldska , deen, ladske ; van het vuur , in liet zw. ,
slacka , ijsl. slocka , eng. to slake. Het is Zeer waar-^
s chijn1ijk , dat het woord den klank van het blusschen
van vuur , door water, nabootst.
LESSENAAR , m. , meerv. lessenaars. Het woord kornt
of van les , lesse , ' en beteekent eene leestafel', waarvan I
en waarop lessen gegeven worden ; ook waarvoor men
staat te lezen , of waarop men schrijft. Een staande
lessenaar. Zoek gJ een hoek bij Messchaerts lessenaers. Poor. Eenigen liebben lezenaar begonnen te

schrijven ; dat tegen den aard der taal en tier beteekenis
strijdt.
LEST, zie laatst. Bij KIL. letste , leste. In het gemeene leaven alleen gebruikelgk; waar men ook lestend ,
lestens , voor laatstleden bezigt.
LET , (lette) v. Een reeds verouderd woord , voor letsel,
eng. let: dat hi versette sine lette. M. STOKE.
LETSE , zie leis.
LETSEL , o. , meerv. letsels. Belet , ophouding : zoo ik
Been letsel krgg , loom ik. Ongemak : hq heeft eery
letsel cyan zijn been. Schade , nadeel : g'at letsel helot

gtJ daarbiq'

LETTEN , b. en o. w. , ik lettede , heb gelet. Het meest
beerschende denkbeeld dezes woords is eene toeving , eene
vertragil]g , eene weerhouding te wege brengen ; en , schoon,
anderen het , met bet lat. laeder•e , uit eene bron afleiden , schijnt bet veel meer tot laat , spade, te behooren. -- I'Vat let m j , wat wederhoudt mid , dat ik hem-

niet sla ! Geen eeuwig straatgeschreeuw, noclh staeg
geklop van makers en breken letten (voor beletten)
daer. POOT. Als een onz. werkw., met hebben , deren ,
liinderen , ontbreken : hem let niets. Dit onz. werkw.
letten, met bet voorz. op, wordt wijders gebruikt voor
acht slaan , opletten : let toch op mzjnen rand. Dit
schijnt bet zelfde woord te zijn , als wilde men zeggen

haast u niet, maar verhlijf bij mijnen rand. B jj if I L
wordt het verklaard door stil staan, vertoeven I en
voorts ,, bii eerie zaak stil staan , op Naar aclit geven.
--

-
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LETTER , V. , meerv. letters , letteren. Eene schrijfletten'. Eene boekstaaf , drukletter : hq kept nog geen
eene letter. -- Elk grasspier is een stomme letter.
MooN. Gebogene letters , cursive anders genaamd.
Eene gegotene drukletter : letters op den haak zetten.
Eene heele soort van drukletters ; waar het enkelv. getal
gebruikt words : hq heeft , tot dat werk eene nieuwe
letter laten gieten. Letterlijke zin : jets naar de letter opvatten. De beschrevene wet ; in den bgbelstgl :
de letter doodt. Het meerv. letteren is voor eenen
brief gebruikelyk : En is sal letteren senden totten
coninc van israhel. BIJB. 1477. Geleerd heid : hq is
een man van letteren. Hij heeft letteren gegeten,
hij heeft veel gelezen en geblo,kt. Ilet woord is nit het
lat. litera. Van bier letterling. DE BRUNE. ---- Letter4 k , naar de letter. Zamenst. letterbaas , letterblokken , letterbocde , letterdruk , het lettergieten , lettergieter , lettergieterij , lettergreep , letterlield , letterliout, bruin , hard bout , waarvan men zich, eertijds,
bediende , tot het maken van letterblokjes , letterhouten
eene letterhouten tafel, letterhoutwerk , letterkas ,
letterkeer, letterkeercdicht , letterkennis , letterkloek,
letterkrans , letterkunde , letterkunst , letterkunstenaar, letterkunstig, letterkunstiglyk . letterloos ,
voor illite1'atus , in tegenstelling van geletterd , bj
BREDERODE, lettermeester, letternieucvs , letteroefening, lettersnz der, letie?rsteker, letterteeken , letterwijs , letters 'ysheid , het letterzetten , letterzetter, letterziften , letterzi fter, enz. HooFr heeft letter-.
schoolhouden , voor onderwijs in de letteren seven.
LETTEE.EN, b. w. , ik letterde , heb gelettercl. Letters
op dock naaijen : ik moet nog vier zakdoeken lette–
ren. Ook bezigt men bet deelw. geletterd, voor gelcerd:
li y is een geletterd man.
LEUGEN , zie logen.
LEUK, b. n. en bijw., voor laauw,, een, weinig warm: let k
water. Ook is bet gebruikelijk in de gemeenzame spreek-"
wijs: zich leuk houden, zich noch koud, noch warm,

maar leuk, d. i. laauw,, of onverschillig toonen zich
stil houden — zich van jets onkundig houden.
Misschien is het, in deze- laatste beteekenis, vans bet
nude luiken , loken , leuken , sluiten , of komstig- ; gelijk
men
,

,
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men nog zegt : zich gesloten hoiden. In Tweite zegt
men : hq houcdt zich lucks , of loe,cs , van iemand ,
die zich , uit loosheid , van eene zaak onkundig hood t.
LEUNEN , (lenen) o. w. , ik leunde , heb geleunci. In
eene schuinsche rigting steunen , rusten : tegen eenen bo om
leunen. Oneigenl.: de last leant op mq. VOND. Zich
verlaten, in het algemeen : op de magt z finer priende, Z
leunen. -- Rusten : lenet onder dezen boom. BTJBELy,
lets aan zich laten leunen , zich datgeen toeeigenen ,
lietvc►elk anderen ons boven verdiensten toeschrijven. Van
hier leuning , de daad van leunen , en jets , waarop men
leunt, anders lening. Zamenst. leanstoel, (leenstoel)

leuningstoel.
Leunen , lenen , hoogd. lelanen , eng to lean , lat.
clinare , gr. Y\tYE Y.
LEUR , (bij KIL . lore , leure) v. Dit woord , dat uit het
lat. lora , hoogd. Lauer, ontstaan is , beteekent eenen
drank , welken men krijgt uit de reeds geperste druiven
door er water op te gieten en die anderuiaal to persen.
Het zamengest. leurr-v jn is nog somtijd.s in gebruik.
LEUR , (loor) , v. KIL. verklaart dit woord door illece-

bra , reclamatorium, revocatoriurn uccipitrum . Te
weten ; het woord is van de valkeniers ontleend , die
dus eenen gemaakten valk noemen , welken zj opschieten , on1 den valk , die naar het wild vliegt %veder te
doer komen. Van bier heeft bet woord de beteekenis
gekregen van lokaas , bedrog. Wij heb ben het, nog overig in de spreekwijzen : te leer stellen. lemancl to
leur zetten , hem in zijne verwachting bedriegen. Te
leur (te loor) gaan : zij mat al/es to leer gaan , bederven , verloren gaan. Moerbeijen , die niet rijp worden
en afvallen , , noemt men leurbeijen. Men brengt het
gemeenlijk tot bet fr. leurre , eng. lure, en bet werkw.
to allure, door lokken verleiden. Lokspijs beet in bet
ital. ludro, logaro , ijsl. ludro , boogd. Lucder. GEs-^
vERus giste , dat bet woord van bet hoog^l. laden, lokken , noodigen , afstarnt ; hetwelk ADELUN G navolgt. Doch
in te leur gaan, d. i. verloren gaan , schijnt bet tot lie—
rem, liezen , verlieren i verliezen , te behooren.
LEUR , v., mecrv. leuren. . Vod , prul : lappen en lea-

ren verkoopen. Zoo blgft er Poor de weeuw,, b
reek'ning, niet een leur. F. v. DORP. Nietigheid

eerie
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eene zaak Vall weinig belang: weg, W8/.( met dit ge.smu]: 'v'an aodden en (Jan Ieuren, OUDAAN. BCL1zelingen: om ooer hinder/ijke leuren (Jan, aerdsclien
VDOr- of tegenspoed te zeer Le cZerilen. J. DE DECK.
Van hier leuracllt'ig, nietig, ijrlel .. lenrig. Hoor'r. Leurerq- RODENB. Zarnenst. leur cramer, Ieurwerb,
Het woorcl schijnt eene figuur van een der vorigewocr-'den te wezcn,
tEUS" (leltze, loze), v., meerv, leuxen, Wachtwoord,
e'en a'fgesproke'n en den vijand onbekend woord, waaraan
men elkander kent, of op welk teekenrnen iets ondernemen moet :'::00 rae zij de Zeus lzo~r[len. VOND. Verdel' e'en afgesproken teeken , in het aJffemecn:

Geoeinedheid, die den mond durf t raar; de oriend»
: schap bieden ,
En zoo oeroloebt een leusann list en hebeuclit gpeJte
SELS.

Wijdeis een tceken , hetwelk men dr[,agt om aan te too'nen , bij welke .staatsparuj men zich voegt: leu.zen (tan
den hoed drag en, Iets , .wxarvan alle man, op cenen
tijd ,den mo nd vol heeft: oorlo; £8 tlzans de leu s,
lets, dat aBe tIagen te lJi1'S komt ; huiten hetwelk men
zich niet l'eclden' kan: Aet gp.lcl i/J de leus, On: de
Ieus , welstaanshalve, . . ZalTJens!. kriigsleu8., loopleu s,
HaoFT heeft '~lt8lza/er, voor wachtwoord-ip.iroolhaler ,
lat. lesseral,ilts. ADE!/UNG hrcnat bet tot den stamwortel Zoz , orndat OPIT het lot losl;n,lf' eene lens , noemt,
IJE,UTEBEN, o.. \V" if leuterde , It~b gelelttercl. Los
zitten, \varikelhaar
:het slot lellteri. In dien zin
genl'llikthet flo()FT mecr datlcenS : rui leutetde '., t 8jJaan'Seize jufc, dat .is, dat knellend e jnI~ werd losscr s men
konde het afwerpen,
lIB! leu.tert h em. in [len bol,hij
'is half gel\, dat is eigenl-ijk, de. hcrsens zijn hem los.
HOOFT zegt: dat liaar liaresenen a.an 't leu i rcn raa»
ken, mogh ten, VViJders, de 1~~n:HJ, of iets anrlers , hecn
'en weder bewegen .. OBI iets te do en , flat niet lukken wil :
ltij leu.ter i , om lLct ~pltnt met ziine lLant nit te ii"elv-

ken.

VOND.

Van hier talmen, 'haperen :het coer]: le~.t

tert; Zqn zeggen leu ter t- Ook voor praten, habbelen: hif zit weer te leu.teren, Van hier leltteri.~, dat
ligt hewogen wordt : Ieuterigh. riel. !-!OO:FT. ~.,. oorts
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leuterzng'. Zamenst. leutervaar, praatvaar , kute r erk,
,

onvast werk ; ook eeui tverk , waaraan jets hapert.
Het «'cord scij,it hetzell'de als bet hoogd. loce rn ,
zich ligt bewegen , en beboort tot fladderen , fledder en ,

flodderen ; woorden , die het denkbeeld eener losse beweging met zich voeren.
LEUZIG , bijv. ii. en. bijw. , leuziger, leudigst• Slap,
traag , lui : als cue dienstboden te wrtter;igh On to leuzigh zzjn. DE BRUME. By KIL. losigli , leusigh. Van
los.
LEVANT , v. Een woord , nit bet ital. lei-'ante , bet oosten , ontkend, oni de linden , beoosten de middellandsche zee , daardoor te beteekenen. Men betrekt er gemeenlijk onder Griekenland , Ronnanie , Natolie , Syrie ,
een del van Arabic en Egypte. Sommigen brengeil er
nog meer toe. Naar de Levant zeilen. Levant is
ock de oostcnwind. Van bier levantgn : een geweldil; e
stormwind , then de zeelieden Yevantq'n noemen.
I.T$AM LSV. W9ders levant$ch : de 1evantsche handel.
LEVEN , o. V. , ik leefcle , heb ge.'eef d. Eigenli1k beteekende dit woord CCD gesclrreeuw , een sterk geluid maken.
Deze beteekenis , waar let woord tevens klanknabootsend
is , is zeker de oorspronkelijkste ; waarin bet tegelijk met
bet nedcrs. leuen , cans leeuty , verwaut is. Deze eerste
beteekeris is nog overi; in bet naaniw. leven.. Zie betzelve. \Tail bier , als eene figuur der cerste beteckenis ,
beet bet zich bewegen : het leeft al, wat aan hem is
zegt men van iemand , w iens leden rail en in gestadige besseging ziJn. Die beteekennis is ook Dog zigtbaai in bet bijv.
naamw. levendig . 13j EJOOFT kornt een leefbre ruseling voor. Misseitien noeniden de Hebr. , om die gedurige beweging , bet hart j. In ecnen weer bepaalt en
zin, eene eigene beweging hebben , de kracht tot willekeurige beweging bezitten. In then zin staat het tegen dood
.i n over: z oo Icing ik lee f. Van alIe geesten erg dieren
zegt men daarom , dat zit Leven. Meer oneigenlijk van
schepsels , die niet voorzien zsjn met bet verrnogen van wilIckeurige bewegijig. De boom leeft nog. In den verhevenen
stijl words bet ook van andere taken gezegd : u,v naanz
leef t in de gezanzgen der .Jar•den. FEITH. Fig., van den
aard

LEVI 51card en cue wij's , waarop men de kracht van willckeurig e
veranderingen aanwendt : wq leven bier goed. In eenen
redei jken zin : jib leeft deugclzaam. ` Werkzaam zijn ,
invloed op den wil hebben : Christus leeft in de Geloovig en ; in glen gotigeleerden stiji. Voor plegen bezigt
Volvo. leven , in raad Leven : n%, levende entlgh raet
met Godt 4pol>oos mont. Dit hebben VOLLENH . ,
IIOOGSTR. , DULL. en anderen gevolgd ; doch het scbi nt
iiet ouder dan VONJJ. te zijn. Van bier levend , jets dat
leeft , ondei•scheiden van levend i ti , lets , dat vol beweging is. Levirig , leefw.ijs : de leving tusschen waardt

en Bast is meewaarigh. fooFT. Leef baar•: leefbare
geesten. HOOFT. Zamenst. leef lag , leefmiddelen ,
leeftij d , leeft ogt , voorraad van spas , drank , enzz. lee f wq's.

LEVEN, o. Geraas , twist met mid geschreeuw vergezeld
in den dagelijkschen stiji : leven maker. ]3eweging , ge-krioel : dat geeft vrq wat Leven in zulk eene doodsche
laais. In den bepaaideren zin , de toestand der willeeurige bt wegingen , het vermogen , om eigene verande.
rin c en te veroor zaken , zeif die to bestemmen , met de
voortdur 'ing van Bien toestand : iemand het lever benenen. Hy is nog in leven. Z ►a lever verlengen -^'erkorten. In verdere beduideinis , naar de bijbe1scbe
schrijfwijs : het eeuu'ige Leven. Bet geestelgke leven.
.e'en nieu^i' !even. Oneig. , de card en wgs der aanwen--

ding. van het verwogen , oin iiatuurlijke veranderingen te
veroorzaken : Ii,ij leidt een ellendig Leven. ^ij*n levers
,verbeteren. Grootste verniaa k : rei ,en en trekken is
can lever. In de schoone kunst.en , beet een kunstwerk
Leven , wail 'reer bet beeld bet naast.e aan de natutur kornt :
aar het Leven treffen. Het vleezige -, gevvoeIige deel
van een dierlijk ligchaam : ik trof here , b J het of
knippen van de nagelen, in het leven. Zoo ook van
gewassen: den dorren tak tot aan liet leven afsngclerz.
Zamenst . levenloos, levenloosheid, levensader, levens-

besclirijving , levensbron , le'ensgeesten , levensb roof,
levens/craeht , leven^slicht , levensmiddelen , 1evens$traf, levenst/d , levenu-'ekker, een dichter1i^k woord ,
beteekenende den westenwind: en onderu.' /1 cloorritselt
Levenwekker gebloernt , en Jaen, en Tisch. PnoT.

Anders wekleven : door 't speelziek vindekO , tvek-
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leven iigenaamt. HOOFT. Zoo noennen cue biebters. do
Min ievenusrekster ; die levenwekster ,-wont in Debraes
twee oogen. 'k c O :.
LEVEND , deciw. van lever. Hetgeen leeft : een leg en d
mensch. Ben levend flier-. Levenden en dooden.
Oneigeril.: levend water.
LEV ', DIG , I)ijV.. n, en bijw. , levendiger, levendigst.
We! to onctei scheiden van het vorige. Levendig beteekent vcJ bewegiiag : het was zeer levendig opstraat.
. ene levendige pleats. Viug , wiens leden gedulrig be
wogen worden : een levendig kind. B ij overhrenging
eenen levendi gen geest hebhen 9 die altoos werkzaam is.
Dat bet leven zeer riabij komt , dat or zeer naar zweemt:

eene levendi e schilclerq , voorstelhng , enz. Krachti , : Ie enc1 g• van lets overtaigd zqn. Eenmaal gevoelde : ii& zi/ne volle waa.rde zoo levendig. FEITH. Van.bier 1e 'endigheid.
LEVER , art , meerv. levers. Een bekend vast deel in dier-Ii ke lige hag ncn , om de gal van het bloed of to scheiden :
clan zw It rn jne blakende lever van overloopende

galle.

O NI).
I). . heeft eene lieete lever, hij hondt
veel van den drank. Long en lever verteren , alles
. verterep. Do lever schudden , hartelijk lagchen. l q
T

lachte dat z Jne lever schudde. Van de lever. eten ,
sehuild, hebben hij, HALM.. Zoo dint als lever. .Vail

pier leverachti ,, leverig. Zameznst. leverbeuling , leverkleur , leverkruid , leverloop , leverpuist, lever-vloed , leverworst , leverzucht , leverzuchtig.
LEVERS , b. w'. , ik ieverde , help geleverd. Dit woord

beduidde eertijds , in het algemeen , geven , aanreiken.
Thans . heeft het eene nieer bepaalde beteekenis, en words
gebruikc voor lets behandigen , iets overbrengen , in eons
anders bewaring en beziL , bijzonder zulke Bingen, die
niet on niddellijk , met de bloote hand alleen , kunnen
over u, worden: de gek o ch to paarden rnoeten morgen geleverd tvorden. Jemand in hcinden van het
geregt leveren. Fig.: slag leveren. Van bier leveraar,
ondnitsch leverancier, leverbaar, levering. Zanenst.
overleveren , enz.
Leveren , hoogd. liefern, neders. Zevern , deen. levern , fr, livrer, xniddeleeuw. liherare. Het is een
voortd. w. van : hot reders. leven, OTFRID. lia ul2n , geVon
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yen , toereiken , dat , in bet angels. , laean , beiaeciarz,
eng. to ailOf4' hi; ULPHIL. lewjar luidt. Het schijut
van het wall. ilciw , do hand , ontstaan to Zjfl.
LEWERIK , zie 1ee144'erik.
LEZEN , b. w. , ik 1a8 , heb gelezem. Flet betcekent , in
het algerneen , van gclijksoortige dingen het eerie na het
andere opriemen : area op den ctkker lezen. Men leest
gecis Pijgen 'an cloornea. BuBELV. Met maeghcle-

pirigererl gelezen en geplukt. VOND. W/tz lezen,
druiven inoogsten. Van bier lezer, leziag , in zanienst.
gebruikelijk , kruicllezer, wqnlezing.
Lezen , KER. lesan , hoogd. en neders. lesen , eng. to
lease zw. lima , angels. lesan , lat. legere , gr. ?'sv.
LEZEN , b. w- , ik las , heb ge/ezen. Uet beduidt eigen
-

lijk luid opzeggen , of zingen. DIL blqkt nog nit do spreek-.

wijs : de mis lezen. Eertijds was leeren en lezen het-

zelfde ; daar beide , eigen1jk , eenen luiden kiank uit.
drukkeri.
Lezeri is bij Ken. leran , en leeren bij ULP1iIL. laisjan. Dc Fransciien hebben beide woorden , in de vervoegiug, verrnengd : lire -- nous lisons. Bet zw. hlscs
beduidt ook opzeggen. Wij neinen bet nog voor leeren,
onderwijs geven , in do spreekwijs : de lzoogleeraar leest
over dc ,tviskunde.

In eenen bepaa!deren zin , dc teekens der woorden en
gedachtcu kerinen , hetzij men die , door kianken uitdrukt,
Eea bock lezen.
hetzq men dezelve in stilte nagaat.
Fig.: iernancl /ne planeet lezen, des7elfs gekik of on.geluk, nit de stelling der planeten , raden. i/c las het
in zqne oogen. Schoon 't nit myn stand niet is te
lezen (te bespeuren , te ontdekken). A. HARTS. Van hier
leesliaar, lezer, lezirig. Zamenst. leesbeurt , leesplaats,

leesschool, leestee/cen, ieestgd, leesuur, leesvys
hetezen, oplezen, enz.
Lezen, OTFR. lezan, zw. idsa, hoogd. lesen, gr.
Avl e ly dat ook zeggen beduidt, lat. legere. Bet is merkwaardig, dat dit werkw. met bet voorgaande, in alle enropesche talen , in vervoeging gelijkluidend i. Men wil
beide woorden wel van eenen stain afleiden; dit echter
schijnt iiiet gegrond genoeg. Ilet laatste lezen komt ons
cerder voor, met leeren, klanknabootsend te zijn.
LF, uitgang van de twee cerste getallen, welke na de eerste
tien
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ten volgen , namelijk elf en .twaa f Lf is zoo veel aIS
i; of lef, van lyve , angels. lyfan , bhjven, overbly_
Yen. Elf is dan een if , a. i. een boven het bekende
Lien tal ; gel9k twaa f voor tweelif, , twee boven h.etz e l ve ;
want oudt. wide men ook uvae vaor twee. Zie elf.
,IBA I , :xi. , meerv. libaards. Leenw : ' t Aerie van dery
llbae rt. M. STOKE. Ghelyc den ghebreisch des iilaerts , also is des conincs gram.schap. BuB. X 4 77.

Een gebeel verouderd woord , dat met luiiaaard niet
.moet ventvard worflen.
LIGHT , bqv. n. en bijw. , lichter, liclitst. Helder; meest
in den vertrouwelijken Stijl: Indicn wq vertoeven lot
den lichten Tnorgen. BJJBELV. Bet cvorcdt licht. Lich-.
telrza ye gloeci. ODei,genlijk van vcrwen gebruikt : eene
lichte Rlear. Cook zegt men , eene overtolligheid bez=i-gencle , held.er liclit , klczar lie/it : op klaar lichten
dag. Liclithlaaury , lichtroocl , enz.
LIcli r , o. , meerv. lichten. Het woord drukt deels nit
-

de lichiende zaak , de licbtstof,, deels lets, dat met Licht
ti-oorzien is. In bet ecrste geval heeft bet Been xneerv.
God scluiep het licht. De kaars geeft eery fia-aiiw
licht. In bepaaidere heteekenis , het licht , dat door de
zon onlstaat : liet Licht valt door het dakvenster. Iemancls licht betimmeren , oneig. , iemands verdienstexz
verminderen. Sta a z lven net in het licht, verhin-'
der yaw voordeel niet. Bet lie/Lt lreekt aan. Bzj
Scbilders staat eene schilderij in een vaisc14 Licht , wannecr bet daglicht er zoo niet op va.lt , dat alle .deelen
.genoegzaam gezien kunnen worden. Van bier lets
een valsch -- ver,&e.erd licht stellera — plaalsen ,
eene zaak zoo voorstelle:n , dat een ander baar niet gron-

dig kan be:oordeelen. \Toor eene . lamp , of kaars ; zip
arbeideri al bid het licht. Een bock in het Licht
g- im, in druk uitgeven. Voor eerie verlichte plaats
van li- er naar hooger Licht. SMITE. Duidelijke . h1aro,
kennis : 1k heb ge.en Licht genoeg in de zaak, In den

D jbel heeft bet nog nieer beteekenissen , als die van een
beeld van bet Opperwezen , enz.: God is een licht,
om zajne lheiligheid en volmaakte kennis. In heft tweede..
geval heeft bet een nleerv. , en words genomen voor ligchamen ? met licht voorzien : God t maekte twee ,mote
-
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lichten,

zon en xnaan. BIJBELV. Het licht uitblazen;
ook flgunrl.: iemands licht uitblazen , hem doodschie-

ten ,, Verinoorderi. Voor de oogen , in de dichterlijke
taal : twee lie/item gloren in den kernel van 't gelaat.
Voor personen , die in eene of andere zaak veel licht
verspreid hebben : lichten der Keurp aitthc1Le dkademie. MOON. Ook voor eenen lichtmis : o ! 't as een
lie/it der' lichten. A. HARTS. Het verkleinw lichtje :
de lichtjes , die gij spreidt. SMITS. Zarnemst. duglicht , duvnallicht , flonkerlicht , inuanlicht, nachtlicht,
enz. --- Liclitdrng er, morgen- en avondster , lichthater,
lichthout , verrot hout , dat , in eerie donkere plants , licht
van zich geeft , lichtschuw, lichtsteen, lichtstof, licht-.
straal.
Ilet is een zeer oud woord , bebnorende tot bet groote geslacht der woorden : bleek , glans , blirlken , bloot ,
blikkerera enz. Het lat. lax , lucere , diIuculum , het
gr. A£vxos , bleek Av,vwos , een gemnaakt Licht Avrv, de morgenschemering , en andere nicer, behooren hierheen.
LICHTE]N , b. en o. w. , ik liclitte , heb gelicht. Bedr. ,
licht in de hand houden , iemand toelichten : licht mij
eens. .hut was de son maar met een toorts gelicht.
J. BOGAARD. Onz. , met hebben .; light van zich geven
want gh f doet mine lampe lick/en. BIJBELV. Dag
worden : czls het begon le lichten. In het geineene lc.
yen gebruikt amen lichien , voor weerlichten. Van bier
licliter, iernand , die Licht ; ook een kandt.laar : een torts
op eerne l gouden lighter. DE DECK. Zarnenst. b jIichten , voori chten , enz..
LICHTMIS , v. Vrouwendag , het feest tier reiniging van
Maria, geii oemd naar de kaarsen , of lichten , die dan
gewijd worden , en waarmede men de ordragt doet. - Oin
de onc,ebondenheid , daarmede gepaard , door ze*delooze
menschen gepleegd , nee nt.men het woord van het rnannel.
geslacht , met een meerv. , voor eenen rinkelroo jer. Van
bier het onz. w. liclarnissen , rinkeirooijen.
LID, (oudt. led), o. , meerv. leden. De eerste beteekenis
schynt die van eene bedekking to zijn : het lid van het
oog. Oogenleden , waardoor de oogen bedekt worden.
Zoo schijnt bet, uit eene bron , met leder en kleed to
zqn. Voorts gebruikt men het voor een deksel, dat door
een scharnier bewogen worth: een kan met een zilverent
0
e

,

,

LID.
retl lid. Van hier een gewricht , eene plaats , waar twee
beenderen i n elkander sltiiten , en als door een scharnier

`I ► •aaijen en bewo en worden : rn jn arm is tat het lid.
Fi g . : ir! 't licit deezer geleegheriheit. HoO T. Voorts
eeri deel van bet ligchaam , in bet algemeen : grog' vary
leclen. Er ligt ?7?j wat op de leden , door de drukhinng van de borst heb ik een angstig vo.orgevoel van eene

ouz ekere zaak. iVant 't kit m.4 op de leden (ik ©ermmmoed , ik v?rees) d ii JiQIlants ieeu' ons dreigt. VONI).
Sq heeji liet (11^ ender de leden , cue besmetting iis reeds
in zi;u i) oed. F g.: de scheurzUUGht order de leden
c t•aagen. O()FT. Onnei°'. een rnede p enoot : het eerste
Eiclt tier S eref ern,. HOOF`, Verdeeliug - in het eerste
lid vant de 1; hoo/dddeel. Zamenstell, ledenbre..
ken , cook l& é'breI: i , dat is een vernnoeijer d werk , ._.,
le len zetter, life; rw , , (Ied^rras) lid-ester, (Iee'wate r.
le di-'ter) een voJ:Jit der gewrichtennn , tidwoord.
dmaten (le-am
L H)MAT, (1,d ind t) , r. a. en vr. , rneerv. lit
.

c etn f /z A4 I\ "deb :A:ioot; in engeien zin , iemand die
bhjds
van de ChristelI.jke Godsdicnst gee aan. heeft
:
' L: is lid txxa tt s woe den. Van her lidsnaccischap.
I n de overzctuwy ian deli BiJBtL kowwwt bet eigeuhjk

voor : e z e alle y e lidtnz sten z fn gelijck eene
8(11 a(11 1 :.

s

. sneerv.
1Ld teekeris.
en} o .
( oo kl^^l^ feel
f et act yter•blLjvernde to -ken vitii eerie wonde , die genezen
is. On!. ward het voor bet enkele teeken gebezigd
eenich lidteec era an onser bi.-yder1 doot. FLORYAN
Ok voor g ederz °teekkeu : EnclY dit sal wesen als eerz
lit!el en voer C71 (:f oghen. Bun. 1477. Van hier het
wellkw.*. -li teekenerz : let 1 . chaarn door de onuitpreekele / ste ran ; =seen gelidhekend. SELS.
L ll)ZAAIID , e a1 w oovd bij IIOOFT voorkornende, van het
nialIII(I. et!.: u'at Iic1waart wist met list zich oit zoo
}n, cli t !r/ , enz. KIL. heeft bet woord niet.
te be/ieijn,
:; e RRidi t:r sehi :n t den naarn otitleend te hebben , als mu
bet erband nazie , v a n eerie haagdis, (fi-. lezard, eug.
. r' E __
-

l

y

-

`

lizard uit bet I A. lacerta) de%v l hij, weinige regelen.
•c e r , gcvag n r a van de sprenklen der heghdisse.
Eu clenkelijk bed o t hij er eeuen leepen gast door, alzoo
hL elders zegt : die litzert evenwel zal zich niet lick-,

,

ee'^k in een gat steepen, dct-ur hq reset rlooi z'iet ,
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ende is Poor een niet te vangen. Men neemt bet ook ,
bij orzetting , voor lzstaard.
LIED, o. , rane&v. liecleren. Een gecdicht , dat gezongen
rnoet worden : opwirzg liende een heiligh liedt• HOOFT.
Zen'hoog ste lied zingeh , wel in zijnen schik zijn.
VON!). gebrnik t eenmaal het rneerv. lieden : z# verkorten tijt en refs met aangename lieden. I let is niet
na to vot_n. Zauienst. boer•en ied , br^ciloftslied , hoog_
lied, enz. w Y Liecleboek , lied jeszangster, enz.
De oorsprrong des woords is , zonder twijfel , in luid,
-

gelurd.
L 1EDEN_ (luiden) , in. , zonder enkely. Menschen , per
sonen in lies aIg ;rneen , zonder onderscheid van greslacht,
vooral voiwassene pe rsonen , zonder bepaling van de mez^igte. In den zin gebrnikt men het , in de dagelijksche
ver keering , van min aannzieri119ke personen : gemeene lied en. In de overzettiflg van den BJrsEL wordt het dikniaals voor alleeiei soort van menscben gehruikt. Per'sonen , die aan iemand o j erw orpen zijn : David met zijne
liederz. B1JBELV. In zainiensteiling gcbruikt men het voor
marzrren : anzbaehislieden , edellieden , kooplieden ,
enz.

H et. gr. .rz1s en Aeta c behooren hierheen. In de midd.e leeuwen noemde men sonnmige afhankelijke personen,
licli , lQucles , leudi, leocli , laeti , liti enz. De afstamminng van (lit oncie woord is onzeker.
LIEDE LIJK , bijv. n. , en bijw. , liectierlgqL'er, liederlgkst.
Een woord , hetwelk nocli KIL. , noch onze nude beproefcle schrijvers kennen. Het schijnt later , uit de
hoo 7d. taal , orntleend te zijn. Wij gebruiken bet voor
slecbt , ar noedi .: een liederlgk rnensch. Wijders ,
'Poor verkwistend , ongebonden : een liederlijk leven
leiclen. Zed. eloos : zoo alss' zich een lieclerl jk mensch
onthlooten zou. FIAMELSV. De eerste beteekenis , in bet
hoogd. , is li g t, dat ligt bewogen kan worden. Zoo zoude men het tot eerie bran, met fodderen , leuteren enz.
kurmen brengen. Zamnenst. liederli/kheid.
L IEF, bijv. nn. en bijw. , liever, liefst. Aangenaam, waarvan men v °el genoegen ondervindt : gij hebt eene lieve
-

vrouw. Twee lieve kinderen. Bet is mtj lief, dat
enz. lets Poor lief nemen. Liever willen -- heb-

ben --- wenschen. 1k• hadde het l efst coo. Liege
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LIE.
t eugd ! Lieve t d ! Ei lieve ! drie tusschenwerp eU.
,

Voor ei lieve zegt men ook lieve : L^ eve ! ho or t m ;.
O ul. zeide men ook lever ! voor ea.
BJJBE:LV.
laeve
Liever pat ridrierein is dat ? TwEsP. ante lieve
Vrouw , eene benoeming van de maagd Maria, bg d e
,

-

Ro o nischen. Men heeft in Gelderl. eene manier van uitdi'ukkin , waar lief zoo veel als blijd is : ik ben lieve,
dat het zoo uitvalt. Men gebruikt het ook als een
zelfst, naamwoor-d : de grooten vergeeten Been out leet
om nieuw lief. HoorT. 1k wilde het niet om lief of
leed. Geen lief zonder leed. Bij HOOFT is lief, het
lieJ, de vrijster, en liever de vrijer : 't Lief wilt het
al door 's Lievers geest to dooven. De overtreffende
trap : zf ne liefste is overleden. Zacnenstell. iiefdadig ,

lie fdadigheicl , liefdadiglgk , lieftalig, lieftaligheid ,
(&ftallig , gemeenlijk) liefwaard , lief en waard : lief_
r^aerde iSulam.ite. PooT. Oul. was ook Iiefgetal in
gebruik , niet voor lieftalig , maar voor aangenaani , die
onder bet kleine getal der aangenaamsten , der meest begunsti y en behoort : .Il'i is giaeert overal , en met vrou-

wen lieJgeial FERGUU T. Maer maleknde'r oock in
p jn , liefghetal en dzen$tig zzyn. GESCHH. Die seer
liejgetal was hq Kaizar Rudolf. G. BRANDT.
JUNIUS zegt , dat lief overeenkornst heeft met hot gr.
4iAo g , en laet onderscheid alleen uit eene anastrophe ont.

staat.

LIEFDE , (oudt. lieve , bid lvi. STORE) , v. Die toestand
des %gernoeds , wanneer men ., tit het genot of bezit van
lots , genoegen schept : ,liefde tot het geld - . uit liefde
tot c ,'e waarheid. In bepaaldere beteekenls , die toe
stand des ge aaoeds , wanneer wen vergenoegen schept in
is mand , of deszel 's welvaart - met genoegen bevordert:
.liefde iot ,God. 1:k lzeb het ter li'efde an u gedaan.
Jejncncl h r tel4i4e liefde toedrtgen. In den engsten
zin , ,de betrekking -van twee personen van onderscheidene
.l wuue,, .op .elkander ; h y brand: van liefck. Liefde
words meet in do beteekeni_s ,van eenen geoorloofden
1aitstogt gebezigd., maar mzn :word: ook in eenen
'.kwaden -zin gebruikt. Zamenstell. kalverliefde , wederliejd d. Liefdebeelcl, liefdehrand , liefdedrank , lie/
degif t , /ief leloos , lie fdeloosheid , liefdep /l , liefde-w
rijk iefcletaal , lief^levlam, lie eivrzr rdig, ez1Z.
ICJ '-
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LUEFELIJK , bijv. n. en bij w. , liefelijker, lzefel jkst. t
-

met een n erkeJijk genoegen gesmaakt wordt ; cen woord ,
dat van de gewaarwordirgef der zintuigen , in bet ge-

nieen , gelu uikt kan worden. Een liefeli k gezang.
Een lief elgk wind,je. Van her liefelijklieid.
LJEFI EBBEN , b. w. , ik hccd liej , heb liefgehad. Beminnen , lieven : God tieJhebben boven al/es. Van hies
lie fhebler, liefliebber/, liejhebster. .
LJ ;^^^.+^ZE r , b. w. , ik laejkoosde , heb gelLefkoosd.
Zijne liefde en teedere betrekkiiig , door streelen , vleijen ,
zoete woordjes en ande.re handelingen, aan den dag leg-.
gen : de rnoecler liefkoost liet teedere wiehije. Van
bier liefkozer, liefkozerij, lief kozing. Vaii lief en
kozen, s preken.

LIEFLOKKEN , b. w. , ik lief okte , heli Belie fl'okt. Door
vicijen tot zijuen wil over halen b j HooF'F.
LIEFOOGEN , o, w. , ii k lie f oogde , lieb gelie f oog d. Lon—
ken : Barbee' en Teuni$ lie, f oogen. BREDER.

LIEGEN , o. w. , ik bog , heb gelogen. Onwaarheid
spreken : met eene groote o,zbesc4aanmclheid liegen.
In eene zaak liegen. lemand heeten liegen , verwijten , dat hij liegt. In den verhevenen schrijfstijl , do
tiers ^ac kiting to leur stellen : ende de most zal haer L e—
gen. BTm mELV. Bij 1 100FT vinden wiJ lies en in den zin
van verscbillen , waarvan ons log , loge in oorlog;. ook
onpers. voor liggen , haperen : het liegt cart u, , d. i.
,et lift , bet llapert aan Li. W/ rveten vaar 't hem
liege, IIUYG. Men gebruikt bet ook bedr.: hrj heeft
de zaak gelogen. Zq liegt het. Van bier ,liege,° (an.
ders logenaar, leugenaar) : liegers en bedriegers.
.

-

I tRE ieidt bet , met vele s 7aarschinlijkheid ., of van bet
bretan. laugn , ver bor gen , wallis. lleehu , ve horgen zijn.
liet bob. hlati , liegen , en het lat. latere,, verborgen

zijn , heuben vele ov:ereenkomst.
LIER , v. , nieerv. lieren. Een zeker speeltuig der Quden ,
eene saort van harp, die eerst drie snaren bad, welk
getal, naderh.and , tot zestien vermeerderd is. Het speeltuig `nerd met de vingeren getokkeld: met haere /voore
lien: VOND. Van ouds was bet reeds een zinnebeeld der
dichtkunst. Zoo gebruiken het onze hedendaagsche dichters in gevallen, waarin can geene eigenlijke her kan geacht worden : ve goet de ozz,dankbre Tier y in Wien ik
ben

Go
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be is gehouden ? TRIP. Messias PriesterlljA gebed
belet der W/rake 't wangeluid an m-ijne her to ho-

ren. Li. L. TIJDW, Wegens eeni a gelijkheid , heet een
gesternte van dertien sterren de Tier. Onze hedendaagsche lice' is een snaarwerktuib , dat door eene rondgedraaide schtjf gespeeld wordt. Zam nstell. lierclicht , tier..
dicliter, liereman , iierrgL' (bij Rol)ENB.) , lierspeler,
lierzang. Van het gr. lat. dyra. Van bier het
onz. werk^v. lieren , op de her slaelen.
LIERLAAUW, hijv. D. , en bijw. Even laauw : lierlaaucve
me/k. Van bier bet w. lierlaau en , even laauw maken.
De eerste - helft des woords is bet ijsland. hlgr, laauw.
Vaor lierlaauu' zegt men ook lielaaucv : sp ize , die
mczer half gliekoock t of lielau is. Dr BRUNE. Dit
lie is bet angels. hliu' , ijsl. hle , zw. ly , laauw. Lierlczauw is dhis eene zamenstell. van twee woorden van eene
hed«idenis , met oognlerk , onn de hracht der beteekenis
to verrmeerderen ; derhalve, zeer laauw.
LIES , (fiesch), v. , nneerv. liezen. Het weeke en hoile deel
aan des nenschen ligch{yarn , aan beide zijden der schaamdeelen. En quam Ceiicus UUl jsses vriend tre fJ'en 7
in buq ck en dermen , b/ de liessche of en. VAN MANDER. JP i/2 in de liezen hebben. Zanlenst liesbreuk,
liesgez4ei, liesluis. Flet woord is , in bet hoogd. , der
.Listen , waaruit blijkt , dat bet met last nit eene
bron is voortgekomen , als zijnde. een rand , rondorn de
sclhaatndeelen.
LIESE , (lies , bij KIL. liesse , lyst) , v. , meerv, liesen.
In de looijer jen spreekt men van zoolleer, zuigers en liesen , op de eerste en tweede run. Door liesen wordt
vevstaan bet dunne leer aan den buik. KILIAAN verklaart het door me brans piri uis ex venire porcoru ar , nzeinlbrana in erior terluis. Van lijst , in welk
woord bet denk eeld van lang en dun bet meest beersche de is.

LIEVEN, b. w., ik heft/c, heb geliefd. Liefhebben

die rni lie f he O f t , za-1 van m /nen Vader blelievet
wo,'den. BrJBLLir. Het deelw. is het meest in ebruik
'.
TTY
` ,,., ,f' . A kind .
Van pier cieveling
, lievertje , enz•
een geise,^
d

file eer.st; beteekennis van bet woord is met de hand.
In dezen zin
kouit bet no in bet hoogd. voor van jagers , die eenen
hand

stroi^^^^'^1 , 7. at;^l$jes s$^'i^i^;° e il en S$ree!en.
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bond liebén , wanncer zI hem streelen. ALErmus ver-.
klaart liebein door mukere , pctlpare , strooken , zach-.
ties strijken. 1\len han bet dn veilig van lctf, de hand ,
aflekien. hIRE (ICIlkt , dat het gr. Zi kussen , licfheb-.

ben , door Iettervcrzetflng , Imtzelfde woord i.
LIEvERLEDE , bijw. Men acht dit woord verbasterd van
leperle, Of ieer/ede , verkort nit lede (-'oor iccie , (is ie
lid voor lid, Val) lid, Led, lede , nienibrujn ; of uit
siap , an lede een tred,
(1
. i. stap voor
lecle 'OOi Lecie ,
en dit van /ijden , gaan Van Iangzamcrharid , met eenen
laiigzarnen tred. Vaa 1ie'er1ede. .ia let van /ie'er-.
leeci op .beepaeit en gelol. HOOFT. 1k P oel cilree,
,

dat

hifn

'erficude geest bekomt van 1ie'er1ee. N.

VERST.

LIFL F , bijv n en bijvNr,, Onsrnakdijk , niet ha

tig

1if

kost. Als cen Z. D. : dat is rnaar lijicif pan
pt-cit. Dat zijrz maar liftaffes. Van bier bet ot w.

laffe

lij2afferz , op -ecue laffe jze pratcn en liefkozcn ;

I praaL
laj7erq,
471f0. , inecrv. ligoharnen. Elk ditg , dat iit
stof bestat , in tegensteiling. van geest ; als eene fignur
der volgende bteekenis : een 9a8t - een Qloeibaar,
dooizigtzg lt°'c/ictam In enge e en ugenitjke heteekenis , een menschelijk ligchaarn, het zj levenci of. dood,
in tegenstelling van de ziel : teede;' . grof icrng kort van/zgchaam. Dat van een (11cr kvcnd of dood:
72i1 hot lichctam ernes 1eeuu'en. BuBzLv. . Voor een
. deel des ligchaarns , in het gemeene leven ; de Ja?mQe-'
der : ee.r Iiq in den lichaeme . oritfangcm r-as,. Eun.
Fig , .vereeriigde .rncnigte : het /igehaam aa cieiz $ta'at.
In den bijbelschen stiji heeft het tog. weer betoekenissen,
als (lie van Christns en de Geloovigen ; die van bet we
zenlijke cener zaak enz. . , Van. .ligehaain is een ongewoon werkw. ligchamen, .waarvan ge/igc/thctrnd flog
oveig is 't gelichaemt bi'oot. VONP. Abai'/iarea,
zeer $cfzoone gelic?zaemt. K VAN MANN-D. Van I bier
voorts, het lichaamdorn, bij:,V0ND. voorkomende, voor
het rift der beligchaamde dingen, ligchametifk, ligchamelqkheid. Zamerist. ligclzaamkwzcle, ligchaarnloos.
POOT.
Bi NoT1. beet de menschwording van Christus licharn hafil. De eerste lie1ft des woords is zeker I. Zié dit
woord.

LIGCE1AAM ,

.1

2

LI

G.

wooed. De Iaatste helft is zoo zeker net. HTbLES^ verJslaart ^ezelve door ahma , geest , S0MinER door Tama
huicd, waarvan ons hemd. WACHTrER is ook v an dit
gevoelen , die het woord door eene sterfelijke hut (een
heem , heim) verk)aart IHRE belt over naar het ijsi.
Namur , een bai , exuviae.
LIGGEN , o, w. , ik lag, heb en ben gelegen. OR Zijne
rootste zijde rusten , in onderscheiding van staan en zitten
in het bed , op den rug liggen. Naar eene gewoonlijke
fignur , wordt bet onderwerp pier dikwijls verwisseld : de
hoekeu liggen vol 8taf Bijzonder , door eene ziekte het
bed moeten houden : h J ligt aaa de koorts. Op sterven
liggen , -- in de kraam liggen. Wijders : op den loer
liggen ---- op zone luimen liggen. Oi eigenl. k , wordt
bet denkbeeld van op de grootste zide te liggen , meer
of min , verloren , en dan beteekent liggen in eenen
staat van rust On ; dikwijls ook slechts zijn : ik hell nog
wi/n in den kelder liggen. Bijzonder van eenen oord
of eene pleats : Rotterdam ligi aan de Maas. Sownt9ds beduidt bet eerie bonding , die niet veel van lig'geih
versehilt : op de knien liggen. Met liet bijbegrip van
eene aanhoudende during : In bezettirig liggen-. Ten
anker liggen. De zaak blgft liggen, zij wordt niet
doorgezet. Bet zal aan. inj niet li b '; erg , ik zal het
niet vertragen. Bet ligt er al toe , de zaak is niet an
,

tiers. D)e wind gnat ligg ei . Dikwerf ' beteekeiit het
slechts in eenen toestand zich bevinden : met elkander
overhoop liggen. I)e zaak ligt nay nag in het geheugen, ..man die zaak is rnq niets gelegen , niet
aan die zaak ligt mi,' niet gelegen. Liggencle renvast inkowen.
Van liggen is ligger een wakes op een schip -=-- een
bock , dat niet verkocht wordt -- een gepekt : vat , waarin
men, aan boord , het water bewaart , lagging . Zamenst.
ligdagen, tijd , welken een vaartuig stil mag liggen, in
eene haven , om te loassen en te laden. Eenigcn schrijven
legdagen , van bet aanleggen der schepen. i
Het is het onz. w. van het beds. leggen. Dikwerf
hurt men eclter hij lag bet bock daar neer,, voor hij
leide het bock daar veer, bet legt , voor het ligt op
de tafel
ten

,

LICIT =, o. $ meerv. liglen. Het vlies., ` aarin het kAlf in
de

LIG.
de baarmoed r gesloten was. Men noenit dit v1kes dan
vooral met dien uaam , wanneer het kaif reeds geworperi
is : het ligt hangt nog aarZ de koe. De oorsprong is

onzeker.

LIGT , bijv.. no en bijw, , ligter, ligist. Niet zwa ar : zoo
ligt als eene Peer. In vergel&jking : s ilvel• 1$ 1i (cfteit
din goud. fat zijue behoorlijke zwaarte nict heeft : iigt
geld. 1i weegt met ligt gewigt. Oneig.: het dart
is mrq• nru Peel ligter, ik heb die drukkende zorgen
niet meer. . Ten opzigte van moeite , waartoe weinig
moeite behoort : een ligle arbeid. Ten opzigte der
beweging : ligt op de voeten. Ligte ruiteri. Niet
streng : eene ligte straf. Duizelig : ligt in het hoo f d.
Hoerachtig , onnecrl9k : ligt vrouwmeusc1i. Ligtzinrnig ,
slecht : lit Polk. Van bier ligtte , lig theid , ligtelyk ,
ligtigheid. Zamenst. ligtanker, ligtekooi , een vrouwmensch , dat ligt met iernand kooit, ligtgeloovig, ltgt-

geloovigheid , ligtgeraakt , ligtgeraaktheid , ligthart,
ligthartig, ligthariiglieid , ligthoofd , ligthoofdig-r
heid , ligtvaardig , ligtvaardigheid , ligtvaardigljjk,
ligtvink , (ligthoofd) ligtzinnig, ligtzannigheid , enz.
Daar de verwisseling van g , of ch , in f bekend is,
schijnt hierheen ook to behooren bet wig. to lift , op1igten , het lat. levis , ligt. Zie leppen.
LIGTEN, b. en o. w. , ik ligtte , lieb geligt. Ligter
maken : een schip ligten, een deel van de yacht ontladen. Iemands , beur$ ligten , hem de bears ontstelen.
Zie ook op hung. In de hoogte beffen , opheffen: het
anker ligten. Hierheen behooren de volgende' spreekwij7;en : Polk lag ten , Polk , op eerie bedekte ern gedwong6np
wijze , wer'ven. Ilan liet heel
gevangeii nemen.' .demand uit

ligten`, in dien toegtarnd
- het nest -^- nit den zadel hem den Poet ligten. Geld ligten , oprromen.
De hielen ligten , wegvlugteri. De hand m t iets
ligten , jets goedkooper' geven ,' wt toeegevenn. Den beker ligten , drinken. Onz: , met hebben : drat ligt l in
den eigeniijken en figuur1ijken zm . igienl en zwtren,
geven ern nemen. HOOFT. Va hrer ligtenzs , hij` HOOFT
en VOD. voorkornende, vsor verlib iazg — 'igte

Are gen eenen l gter tan boortt , een kiern vaartn g ,
dat een deal der lading van een gr^aoter sehip Ynn a it ,
opdat dit to bete* eene haven kuune inloopen-, ligtermans
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man , een schpper op eenen liner ,

ligtersclj jp
ting , in al de beeekenissen van het werkwoord.
LIGUSTER , iii. , meev. ligusters. Mondbout , ke elkj,
een heestergewas: Gq rooki, o taxis en liguster, h cier *
adem /izer. PooT. Uit het lat. Iigustrun.
LIJ , (bij KIL. lijde , iqe) , v. Die zijde van het schip,
waarheen de wind waait ; die, door bet overhangende en
ultgespaiinene zed , nedergedrukt worth, en op bet zwaarcl

rust. He,, schip ligt in lq. In lq r-'allen. ilet roer
In 4_i leggeri. Wanneer het cene schip de loef, of den

bovenwin(I heeft , dan is het andere schip dat ouucIer den
wind ligt , in lq. Hiervan hebben wuj de volgende
spreekwijzen ontleend : lernanci op dc lii smi1erz
inand een vooideel afzien
Iernczncl in de ly Icggen,
Jemand in eene zaak te boven gaan , overwiuien : zoo
voei t Kalr-'yn net pleit QOOP zqn part. q , oin ./fi rus
te leggen in de 14 VONDO Linanci in de 4, , in
nood , in geaar,, brenen , laten FIJOFT
Jerictrid in
lij liouderi , hem in ziine magt bed srngen
J3ijstei in
de li.j ziri , zeer bedremineld staa n.
Zarnonstell. liwaarts , lzjzeil
TEN KATF Iudt hct ooid van qden af. Lqboorcl,
zegt hu.j , is lame nais cepressun, daarin KJLIAAN
volgende ADET UM 'eieIjIt bet mt In t engi, iarboctr cl,
bakbooid, tie !unk17dc vun het
van bet onde
lee , Iunksch , Lit 1aeus
Met de rneste vaa schçn19kheid wort bet nut eerie bion met 1aau-' en luuv afgeleid , dewuji het die zi,de is , 'iaai de I meeste lute op
het dek is Het cng lee beectigt dit File rcede , waar
de schepen voor wind, en golven bedckt zqn , IS a lee&hoie Lee-board, is Ic lIJzrj Ic, en lee luiw
(aan , vooihj'
LIJE)EN , o ' , iL leeci , hen geleclan
gaan, ceo verouderd %voId Het zarnengest oeeilqclen
weggaafl , St( rvcn is daai 'ian afkomstig Zue ook çiqden
Van bier bet oude lijd, ljde, een tred, cen weg, en
perlyden, verledeno Bij HoorT vmdu men het rrng, in
den zun an wegsluipcn , wegga'in selieipelijk ac/it te
,

%

geeen op de geenea, die door 't reiaket leeclen.
Ook bq H DE GP f4'acr liq den snellen sti own
drooghwoets is doorgeleden. Wj bedienen ons thans

van dit woord, om eene during, eenen voortgang des
tjds tilt te drukken: he 4/dt lang. Bet is b/tzct eene

E
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eeif;' gelec1en Jiet leeci vrvorr d
Ouden ook ze ideii : licE leden zeen jaren. FIiroci'
zegt HOOFT aan47clen : '/ welk niet lari,t' aanigclen.
kan. Thai-is zeggen wij aanlooperz. In de aanverwante

talen vindt men bet ook Arliuclen is , bij ISTIJOR. , tiit
gaan. Gaan is in het goth. leithan , angets. lithczn
oudhoogd. leiten , zw. lidci , ijsl. leita. Hier1iee behooren AteCo(Icu en EAEvC , gaan , kornen.
LIJDEN , be w. . ik leeci , lieb geleclen. Een kwaad ,
welk men iiiet weren kan , met onhist gevoelen : iLonger

clorst

hitte -. L'oucle - c&rmoede

gebrek

enz. li/den , $chipbretth Wen, nacleet Ii/den. Ook
met verzwjging van het teed : als het eeae lid lqdt , lijdc
het geheele ligciiactm. Zonder onlust , of alkeer,, dragen : zoo heet als gi/ het op de wang 4/den kunt.
1k mag hem. wel lqdea. Dulden , toelaten : GIIi/ 4/dc

niet, dat de deught en scliooitheit wart perdruckt.
Wederk. : ZjCJL 4/den , zich schikken. ZiciL te

VOND.

lyden nePen8 de geeneiz , die zich leden orn 4nert.
dienst. FIOOFT. Van hier lqder, 4/ding , 4/dbctcir, dat
het Iijden onderworpen is, h/dbaarheid , 4/cielqk , dat
geleden kan worden. Lqclzaarn , (lie met geduld lijden
verdraagt , qdzaarnheid, 4iclzaanz4/k , 4/cizarnig. VAN
MANDERe
lITRE merkt

op, dat het lat. dcelw. latus , van ferre
dulden , verdragen , hierheen behoort.
LIJDIG , bijv. n. en bqw. Deerlijk : lijdiglt misnoegen
toonde Don Johan over dezen Poorstel. IJOOFT. Bezwaarlijk , onlust verweEkend : met hoe 4/digli een' partysclzap dit gec1re'en werci. H00FT. L/dighe iiefde.
HOOFT. Groot : het we/k lqdighen roep in then hoek
maakte. H00FT. De lj/cliglze zucht tot Perheffing..
H00FT.
LIJF, o., meerv. lq'en. Het menschelijk ligchaam: Jemanci
te lyfwillen - te 4/f koinene leinancl op het 4/fzeilen,4an den 1y'e gestraft worcien. Zqn

4/f en leem

hctngt er aan. In engeren zin, voor eenige deelen des
ligchaams, als het deel tusschen armen en beenen: een

scheeflijf hebben. Die zank heeft niets om het 4/f
heeft niets te bed uiden. Fig.: het 4/f van een kleecl,
i'ok, enz. Baarmoeder: 'an inoeders lijf af. Do endeldarm: het 4/f gaat het kind nit. Do persoon zeif:
geld
,
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geld oP, zijn liJf ze~~en. Van ,~lier de z~,mengest. lij}:'
arts, lyfknecht ~ Iqfschut, '91stoet , lzl.( '!'acht enz.,
waar het woord lLJf 0 P voorname personen ztet, In het
dagelijksche leven, drukt men er ook door nit iets , dat
ODS

zeer eigen is, en een bijzonder genoegen geeft: dat

is rttijn IlJfstullje. Het leven , zonder meerv.u hij die
op 't eerste plot het lijf hee.ft tlurven wagen. DE
DECK.
Romboltt pan Hoogstraten , thans noch bij
den li.i~e. BOGAERT. 'Ire lqf ziln, in leven zijn: zoo
lang gij zg't te liff. IIoOFT. Schoon het woord , in
deze laatste voorbeelden, eumiddellqk , van leven schijnt
af te stammen, Van hier lijflijk, ligchamelijk, lijflijkheid, ljjvig, gezet , dik ,lijvigheid. Zamenst. lzjfband,
lijjberging, voor levensredding , bij HOOFT. Lijfeigen,
hijv. n., een liJfeigene , z, naamw, , lqfeigendom , lijfgewaad - liJfgeweld bij CAMPH., liJfheil hij HaoFT,
hij wien ook l!ifhoeclers, voor lijfwachten voorkomt , liJfk1eztr, 19jmoeder, lijfoefening, tiifrent, lijfrolc,
priesterrok , liJfsgestalte, lii!sgevaar, lilfschatten , bij
HOOFT, liifetraf', liJfstraffelij b , lyftogt, vruchtgebruik
van goederen, liJftolften: de orouco is pan haren man
gelijftogt. LiJftogtenaar, llJftogtenaarsclte, li;ftogtenares, 'gftogtnzee8ter, hi] HOOFT, voor proviandmeester; -- iiJf()erw, lijfprij, liJj(,JrijlJ,eid, lijfwapen,
liJJzaalc. li;ifzalcelijk, ljiveloos, dood,
Lij,{ beduidt eigenlijk eenen zamenhangenden klomp van
onbepaalde hoegrootheid en gedaante. Het behoort tot
het geslacht van bleoen , lr.lei, het lat. lap ill , gleha. "In
opperd. zegt men nog ein leib brot: Bij KIL. vindt
men l£efl:oec.'-:, llifkoec!c.
LIJFLANO, o. Een landschap, aan de russische kroon
onderworpen, Van hier lijflander, tzljlandsel!'.
LIJFtrOG'f, zie liff.

LIJK, ~en, in de zamenstelling , gebruikelijk woord, dat
hij verscheidene naam- en werkwoorden gevoegd wordt ,
om, daardoor , bijvoegelijke naamwoorden en bijwoorden
te vormen.
De dus gevormde bqv, naamwoorden hebben, als het de aard del' zaak lijdt, hunne trappen van
vergrooting.
Men plaatst het , vocreerst , achter zclfstandige naamwoorden , bcduidende dan eene gclijkhei(l en iets • dat in
deze gelijkheid gegrond is , b. v. porstel!j 1:, &oninklijk,
een

L IJ K. 67
een heer1/ke maattqd , een rncinnelq'Z' genioecl , en

kinclerlqke eerbied. Hierheen behooren die woord it,
die eenen aard en eene wijs heteekenen , en geene vergrooting 1jden , bs, v. namelijk , met den naarn 9 oogem
blihke4/k , in eenen oogenblik , monclelqk bescheicl,
echrfle1qk antwoorcl , persootz4/ke aankictgt. Die
woorden , aie eenen eigendom beteekenen , en eenen toestand , daarin gegrond : bisschoppelqke waardligheid,
grafelqke goecleren , godde4/ke eigenschappen , men.
&chelqke zts'akheid, huisseli/ke bezigheid. Die eene
werking , eene oorzaak uitdrukken : geaarlqke onderne..
ming , waartlit gevaar ontstaat , 8chandeigk , loffe4jk,
enz.
Achter bjvoege1jke naamwoorden, out eene gelijkheict
aan te duiden aan die zaak , die door het bjv. naamw.
wordt uitgedrukt ; doch in eenen minderen trap: weeke
liI& ziekelzk , zwakkelqk , arme/k , bitterlqk , klaarlijk, enz.
Dezen uitgang l/k voegt men ook achter bijv.' naaim.'
woorden , die in ig nitgaan : eeuwig4jk , listig4k , in-.
niglqk ivuriqlijk. Achter baa.r: iionderbaarlyk,
ruchtbaar4/k , scfLqnbaariqk. Achter zaani : mina-.
inelqk , vreedzamelqk. Achter loos: goddeloos1j&.
Voorts , piaatst men dezen uitgang acliter werkwoorden,
met alkapping van den uitgang en. Zulke werkwoorden
,

zijn , of onzijdig ; wanneer de , this gevormde woorden
de dadelijke aanwezigheid van den toestand des werkwoords uitdrnkken : behagelqk , dat behaagt , betame-

l?ih , dat betaamt. Somtijds drukt bet de mogelijkhekl
uit , om in then toestand te geraken : een 8teifelqi&
mensch , die sterven kan en eens sterven inoet. Of bedi'ijvend; wanneer het de daad van het werkwoord te
kennen geeft: een beclriegelqk mensciz. Ook beteekent
het eene gewoonheid: ik ben zoo 9ergete4/k. Dat jets
voortbrengen kan: een 8tichee4/k boek, dat stichten
kan. Dat dadehjk gedaan worth: dat is niet gebruikelqk, het wordt niet gebruikt. Dat dient te geschieden: eene bedenkelqke zaak, een erachte1qJ
mensch, waardig veracht te worden. Dat gedaan kan
worden: die zaak is niet begrijpelljk, zij kan niet begrepen worden. Bet is me* niet doerilijk, bet kau

door mj niet gedaan worden. Zulke bjv. naamwoordcn
"C-
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nemen , in do tegcn3telling , in (le meeste gevaIIe , on
als voorvoegsel aan : onbegriipe1iyk , oidoenzijk ,on—
do orgrondeh)k , enz.
Even ZOO fun als men baar willekeurig gebruiken nag,
zoo is bet ook met 4/k gelegen. 1'Vonclerliji& , fPOTlder_
baar, koste4jk , kosthaar zijn beide in gebruik. Doch
men zegt we! betamelqk , maar niet betciamlictar
/zoorbaar,, niet hoorlyk. Dit /yi& , de tegenwoordige
nitgang van vele bijwoorden , was oudtijds 4ken , als
/iactstelqken, oriclrctge4/keri , enz.
Er zijn eenige bijwoorden van tijd , die voor li/k,
lqL's vorderen : wekelt/h$ , maarzcie4jks , dageh/ks,
jaarlç/ks.

Bij de otide dnitsdie Schi'ijvers is deze nitgang dikwj1s
leich , /iclio , hoogd. lie- It , angels. lie , eng. hf , zw19 en
deen. hg , lat. lis , als r.'iri/ie , hen/is , puerilis. Het
is we! zeker , dat Jet hetze!fde voord is als ge4//c.
LIJK , v* en o. , rneerv. lqken. Het touw,, dat rondom de
zeilen vastgenaaid wordt : het zeil is uit de lijken , nit
den rand gescheurd. ANToN. gebruikt bet onz. : de
fbkken uit het lqk geruL't. Zoo ook WINSCITOTEN:
het lq/à sonder de seilen. DE BRuNE vrouwel. : nqt
de /qck ghes/agen 4t de %ck ghevvorpen. Van
bier is, bij then Schrijver,, een spreekwoord : uit de li/k
geworperi en miscleeld warden. In de dagehjksche taal

hoort men dikwerf : dat sloeg rnq uit de 1i/ken, dat
niaakte mij verlegen hz7 $tond , als of hj lilt de l7-

ken ges'agen ware. Geliyk ecri iieue pink de zee
siert , de bruine lqken 't zeil. PooT. [let Schijnt tot
bet geslacht der woorden ucla in het middeleeuw. , lice
in bet fr. , lizza , liccia in bet ital. , gebragt to rnoeten
worden , welke woorden jets beteekenen , dat aan bet
einde van eenig ding gezet wordt, als paalwerk, dat tot
insiniting dient. Alles schjnt te bebooren tot bet starn
woord 1J8t.
LIJK, o., meerv. 7!/ken- Dit woord beduidde eertijds de
vleezige , spierachtige deelen des ligchaaws. In then zin komt
bet voor bij IsiDon., die het /ihhe noemt, ULPITIL. leik,
find., li/ia waflach. leike, in bet arab. lachina. Het is
bij ons, flog overig in liykdoreri, likdoren, iifkteeken,
likteeken , een overig gebleven teeken eener wonde, in het
vleesch , bq Kin. iijckklatøe, een teeken van bet lirabben der
na
,

LIJK, LIJM.
nageleii in het vleesch het Vriesche licklcwen. - Bet
menschelijke ligchaaffL het zij levend of dood. W'j zien
,

,

,

die beteekenis nog in de dage1jksche taal : een clooci lyk.
Thans vcrstaafl Wlj (laardOOr , het ligchaam cens onlangs
Verstorvenen : inea most het 4/k ct:fsln?:jiten. HooFT.
Een lqk Polgen - ter aarcie bestdlleri. .4chter
eei-i lqk gaan. Zamenst. lqkbegraer, 1qkbegraing 1
kkbus, 4/i&dienst , 4ikdicht , lqkclrctger, lqkgebaar,
lijhgenoot , die deel aan do uitvaart heeft , - iqkhof, bij
,

IijM(4is voor sterfituis , in CL. SPIEG. 4jkklagt,
iqAkleederen , 4jkkoets , lijkkosteri , lijklaken ,
offer, lgkplzgt , lqkpracht , lqkrecle , lqksc/zzilden,
kkstapel, %kstaatsie 7 bij VOND. ook liikrouwstaatSELS

%/cstoet , 4/ktoorts , lijkuur, 4jA'zang , enz
sie
LIJKEIN , b. w. , ik lykie , Iteb gelqkt. Ge14k , effen.
inaken , in sommige oorden gebruike1jk : wegets kken.
Mol/iooperi 4/ken. Van bier lqking. Bij KIL. heeft

het ook nog de beteekenis van een 1jk ter aarde be-.
stellen.
LIJKEN 0. W. ik leek, lieb geleken. Gelijken : zj
,

lijkt riiets op it. L/ckt dat ook een Chrisius kek.
VOND. Dat lqkt er rziet nacrr , dat giat niet aan.

Schijncn: gij 4/kt boos te rz. Bet Lfkt, dat g(j
misnoegcl zJt.
LIJKEVEEL ) bijw. Evenveel. In de dagelijksche verkee-.
ring alken gebruike1jk , schoon meest verouderd.
LIJKEWEL , voegw. Evenwel. Verouderd woord , waarim
voor men ook zeide : alljkewe1. iVq weten 1;Jkesvel,
dat enz. H00FT.
LLJM v. en o. Een bekend kleverig ligchaam , Waarrfle(le
men lijmt. VOND. gebruikt het onzijd. geslacht. De
meeste Spraakkunstenaars zijn voor bet vrouwe1ike. Men
hoort bet, in de zamenleving, uitspreken de li/ni en het
41 m. Dc Overzetters van den Bijhel ziju voor bet onz.
geslacht. Van bier li;rn , ook fi,uurIi;k', voor lang-.
zaarn: li/mig sprekeri. Zamenst. jodeeliyrn, kalki/yrn,
meelLzjm, znond4fm, steeizlzym , 'isci4z7m, 'ogel1qm. ,

,

-

Li/e'naciztig, lijinachtigiieid, Liyrnkokerij , iiimk'ast
Izympot, /;fmstang, iims1ok, Izyi'nzieclerz7. Het woord
behoort, met leem, sIzym enz., tot eenen oorsprong.
LUMEN, h. en 0. w., ik 4i/mde , heb geli7rncl. Bedrijv.
met JJjut vast maken 6oek;rz hYmen. flout ann efkazdci
E
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der kmens Fig.: clan leert men lie'-'e lipj e s aan

liefs lipjes lijmen. HOOFT. In eene nog verdere figuur : ziet clan gnat 't oogh zieh aan de letters
kmen. HOOFT. Daar was niets krachtiger , orrm de
genegentheden aan den anderen te hymen. BOGAERT.
Onz., met hebben; lijmig worden : het meet 11rnt in
het brouwen. Fig. , slepend spreken : jib 4/mt geweldig. Van bier 4,Ymer, lifinerif, lie ming , enz.
LIJN , een reeds verouderde, klereEaartige uitgang , (het
lioogd. lein) om daardoor verkleinende woorcden te vormen , die altijd van bet onz. geslacht zijn. Bij HOOFT
vind t men dus : mondeLz a , oogelijn , prinsel/jn , sloielifn. Bet oogel n words , van eenigen , sonitijds nog
gebruikt.
LIJN , V. , meerv. k nen. Een dun touw : de l yn vastmaken , inhale.n. Eene lijn trekker , fig. met elkander eens zijn. HOOFT , die, ook l jn-trekking heeft , voor
bet kiezen der zelfde partij. Eene sti eep : linen op papier trekken. Zoo regt abs eene i ri. Het bout,
waarnaar men lijnen treks, behowlt denzelfden naam. lb
zal aan die 4/n , of dat lzjntje niet trekken , die zaak
niet aanroeren. Zamenstell. li1nbaan , lzjndraa jer, lzjn-

pen , 1 jnslager, 1 ntrekkerif.
L n , voor dun touw , beteekent oorspronkeli k vlas ,
I et hoogd. Lein , zw. bin , it. lino , lat. linum. Het is
nog overig in lipwile , olie uit vlaszaa(i , ljnuvaad , linnen goed , ^ilnzaad, vlaszaad , 41nzaadolie, lijrizaad-,koek , ook lijnkoek. Li/n , voor streep, is uit b eet lat.
linea ; of, met dat woord , uit eene bron. Van bier
let onveranderl. b9v. n. lijnen , van linnen , waarvoor
men trans linnen zegt. Ben groot ^ilnen Laken. Bu,

BELV.
LIJINEN , b. w., ik kwde, heb geizjnd. L"nen trekken:
papier lijnen. M. L. Tijrw. scbijnt bet te nenien voor
afteekenen met eene lijn : den loop an 't hortende ge-

pal te lijnen op dat 7niddelpunt , dat gaj , in able
uwe treden , bet spoor vinden bunt. 1OOFT bezigt
bet voor met de lijn voorttrekken: 't meerdeel deed
zicli de stroomm op l7nen.
,

LI J O L1 E , zie 4/tz,
LIJNWA.AI) , o. , meerv. ^#nwaden. Linnen goed: bekleedt met zuiver lijnwaad. VOND. Zamengetrokken
In

LIDS, LIK.
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uit IiVagerivaad , d. i . linnen gervaad. Voor ^iynwaad
zegt men ook wet liji'aad.
LIJSPO]ND , o , meerv. kspondqen- Een gewigt van vijf..
tien pond. Omdat het, in het oude duitsclze regt, live
geschreven wordt, gist Inr E dat het zoo-schepund
veel is als een 4tjlazndsc7i pond.
LUST , V. , meerv. ljjsten. Een woord , dat , in het algemeen , het denkbeeld van lets , dat fang , dun of smal
is , insluit. Wij bedienen ons van dit woord oun eenen
zoom , een boordsel om een kleed aan te duiden ; een
jagtrok met een geborduurde lijst. VOND. De lijst
rondom het scheepszeil. In bepaalderen zin , een verheven , smal belegse , dat tot sieraad dient , zoowel om het
midden , als oni den rand van lets : ghif suit eenen goudenen krans rondon2 de lijste derzelver waken. BIJ;.
Eene schilder in eene it etten. Oneig. , rand ,
kant : Icings de 41st der lage klaverweiden. VOND.
Zamenstell. kroonlajst, sc/iilderifl st , spiegellijst, enz.
L/stenmaker, lijstlifnen aan de zeilen , Ziptiver•k.
LUST , v. , meerv. 1, sten. Eigenlijk eene lange, smalle
,

streep , b. v. van parkement , om jets op te teekenen. Van
bier eerie vol , een register : soldaten op de lijst brengen , hunne namen op de lijst schrijven. . ij heef't hem
op de lijst der raaclsheeren uitgeroeit. FIOOFT. Z:e
flier eerie gelteele lijst , eene gansche reeks. Zamenst.
geslachtlipst , naarnlijst , enz. Van hier ^i^sten, in
eene lijst zetten.
Uit het rniddeleenw. lista , dat inet het vorige woord
nit dezelfde bron is.
LUS TER , v. , meerv. l sters. Een bekende vogel , wiens
vleesch aangenaam smaakt : lijsters van, en.I G# Uer--

scliczlkt een vette snip , of slechte l yster. VOND. H
zirtgt als eene 41ster, hij zingt heel wel. Zamenstell.
ly'sterhessen , 4f8terboog, waarmede 1 jsters verstrikt
worden , anders 4 sterstrik..
LIKKEN (dat men ook lek en gespeld vind t) , b. w., ik
likie , heb gelikt. Met de tong over lets been en weder schuren : de hond likt zifne wonde. Fig.: hif kan
schoon likken , lustig drinker. Dichters bedienen zich ,
op eene onei enlijke wijze, van dit woord: eer noglt de
bli/de zon den nuchteren dau konnt likken van Bras
en koele blaen. POOT. De c'lain lekt de daken. VOND.
p
;
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Van Kier lil'kei` , in de zamengest, gatlikker, panlikker,
enz. -.-- Likking , likster. Zamenstell. likkebaard , lik.kebaarden , zijnen Ynond aflikken , likkebroer , sleinper,,
likpot , likpolten , bij BRUN ;.
Ital. leccare , fr. lecher, gr. i►ts tv lat. lingo , hebr.
Zander tw}j'fel een klankiiabootsend woord.
LIKKEN , be we , ik likte , lieb gelikt. Met een glad lig_
chaam over iets sterk wrijven , dat bet glanzig worde.
Fig. beschaven : zijn opstel likken. De ziel uit een
dichtstuk likken. Van bier likhout , sclhoenmakers gereedschap , liksteen.
Het woord vereenigt bet denkbeeld van het vorige lekken met dat van gladdigheid.
LIL , o. Gestold kalfsnat. Zie lillen en iel.
LILI..EBEE] EN , o. w. , ik lillebeencle , heb gelillebeend.
Nlet de beenen trillen : dat het dier lillebeende. VOND.
LILLEIN , o. we , ik Tilde , heb gelild. Eigenlijk , de be-

p p5.

weging der spieren in een geopend slagtbeest : het lillende ingewand. Trillen : linen als een 7•iet. Van
houde lillen. Van vrees bewogen worden : alle zorge
uit 't lillend Izarte wisschen. M. L. TijDw. Door dit
voord , drtukt de tong eene aanhoudende trilling uit , als
zij bet uitspreekt.
LIMOEN , m. , meerv. lirnoenen. De ingezouten vrucht
van den citroenboom. Zamenstell. limoenboorn , limoendrank , limoensap. Pers. limon , waarvan de naani
schijnt ontstaan te zijn.
LEN D , bijv. n. en bijw. , Tinder, lindst. Zacht , lenig
dat maekt rn n herte Tinder. J. T. Jos. Een reeds
verouderd woord. "bran bier linderen , lenigen : 't en
lindert majne smert. J. T. Jos. , waarvan liridering.
LINDE, v., meerv. linden. Een bekende boom: onder
een groene linde. YOND. Zamenstell. lindenblccd , lin
denbioeis l , lindenboorn , l ndenloof , lindensehors.
Van bier bet onverbuigb. linden: linden lout. Om de
zachtheid des louts schijut Let woord van bet vorige
had of te staanmen.
LINDEREN, zie land.
LING, een woord, dat in zamenstelling alleen gebruikt
worth,, en achter andere woorden gevoegd , dient , orn
nie1nve zelfst. naarnw., b jvoegei. naa rnwww, oil b jwoorden te
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vormen , als : Memel , heinelling , sterven , sterveling,
aankomen , aankomelLng , vlugten , vlugteling enz.
Zoo ook: stedeling , oosterling , ka;nerling , dorpeling , vloteling , sc/zepeling enz. Wijders : pingerling,
de vinger van eenen handschoen , duimeling , de duim
van eenen handschoen , voeteling , de voet van eene
kous. Men zet dezen uitgang achter bijvoegelijke naamwoorden , als : vreerntleling , nieuu>eling , ouderling .
Achter telwoorden , als : eersteling , tweeling , drieling. Achter voorzetsels , als : aterlirng , voor achter.
hag , onderling . Hierheen behooren ook plotseling ,
van plotsen , onverwacht ; tappe7ing , dat, als door
aftapping, veroorzaakt worth: zonderling, dat, door
afzondering, ontstaat, dat is ongemeen.
Deze uitgang is oud , en wijst zoo veel aan , als den
oorspronkelyken aard , of de afkomnst van lets , en ziet
veel sneer op personen , dan op zaken. Ling is dan
zooveel als iemand , of iets , van die soort , of daartoe
betrekking hehbende.
LINIAAL , o. , meerv. liniaals , linialen. Ond. woord ,
eene Platte strook bouts , ook van ijzer of koper , oni lijnen langs te trekken ; .lit het lat. lined , iniddleleeuw. li-

nearaum.

LIME , v. , meerv. iinien. Ond. woord , beteekenende
eene lijn , streep : linien trekke,z. Even achtsEE}n : onager
de linie doorvaren. Eerie rij soldaten : de v9'and Barak
door de linie hem. Insgelijks schepen , in eene slag-.
orde , naast elkander liogende. Van bier een schip an
linie , dat stukken genoeg heeft , om mede in slagorcde
te vechten ; een schip dus , day, vijftig stukken en daarboven voert, Sterkte , om een gansch land te dekkken :
de linien bernagtigen. Een geslachtboom : goecleren

vervallen aan hunne naaste er, fgenamen , in rechte ,
oft Utz jdighe lijni. HOOFT. Van het lat. lines.
LINK, v. , meerv. linken. Een woord , dat wehiig in ge-

hruik is. KIL.. verklaart het door striem , blaauwe plek
van eenen slag overgebleven , scheur, irsnijding. HooG!
VLILT gebruikt bet, in den eersten zin: het aangezicht
bezet met roode linken. H ALMA verklaart linken door
teekens van eene keten, aan de laden. Dr BRUNE gebruikt bet, in den zira van scheur ; cle kleecleren , deter

cans can I ac,&e inkoyl i•
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Het woor d schijnt eenen klinkenden slag aantedaiden ,
en dus , met klinken , tot denzelfden wortel to behoo.
ren.
LINK , bi v. naamw. en bijw, Slinker , in tegenstelling van
regter. De linke hand. Het gebruik wil thans , dat
men linker zegge , en het met het volgende woord verbinde : de linkerhand. Het linkerbeen. De linker.
poet. Van bier linker , linkerd, een fijne gast , die
zijne linkerhand zoo goed als de regterhand kan gebruiken , linkern j , by BRU NE voorkoinende , in den zin
van fijn bedrog.
Hoogd. link STRIJK . lenk , neders. lunk , deen. ling,
eng. left , bij ons ook lefter , lat. laevus , gr. t coc . Van
hier links , bijw. , aan de linkerzijde , en linksch , bijv.
.

,

-

n.', dat tot de linkerzijde beboort.

LINKS, linksch , zie link, b4v. n.
LINNEN , o. ; bet meerv. linnens is van meer soorten gebruikelgk. Lijnwaad. Ook dat van linnen gecnaakt is:
het linnen nazien. Van bier het onveranderl. bijv. n.
linnen : linnen kousen. Zarnenstell. linnenkas , linnenhist , linnenkooper, linnenkraam , linnennaald , het
linnennaagen , een handwerk , linnennaaister, linnen-weer, enz. Zie lijn.
LINT , o. , meerv. linten. Een wollen , linnen , of zijden
band , tot gebruik en sieraad : eekeperd lint. Zamenst,
lintmolen , linttouw , lintwerkerstouw , lintwe' rker, lin twever, lintweverij , lint^vorim, om de gelijkheid van ecu
lint zoo geheeten. Het komt van bet ijsl. linda , binden.
LINZE , (ook linzerd) , v. , rneerv. linzen. Eene bekende
peulvrucht. Van Kier bet onverbuigb. linzen : linsen
koocksel. BIJBELV. Uit het Iat. lens. Zamenstell. linzenlioom , een heesterachtige boom , die gele bloemen,
draagt, en die zaad als linzen heeft.
LIP, v., meerv. lippen. De bewegelijke, vleezige rand des
monds aan menschen en dieren, die den ingang opent
en sluit : b/tende op de lip. VOND. H/ laat de lip
hangen, hij pruilt. Het zal nimmer weder over myne lippen komen, ik zal het altoos zwjgen. Van andere
Bingen: cle lippen eener wonde der l jfmoeder.
Een stukje bout als eene lip: eene verlorene lip, eene

u itstekende strook hoots. Zamenstell. diklip, hcanglip ,
enz. Verkleinw. l ipje : hope lip jes. IiooFr.
s
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Lip , boogd• . Lippe en Lefze , neders. , deen. , angels.
Lippe , eng lip , lat. labium. De weeke , bewegelyke,
of hangende gesteidheid is zeker de eerste beteekenis. Zie
lab en leb•
LIS , (ills , lus , hits) , V. , meerv . lissen. Een gedraaid
.

snoer of lint , tot een oog gemaakt, om daarin jets vast
te maken : eerie Lis op den hoed. Van bier het werkw.
lissen , eene Lis op jets zetten. Zamenstell. strjklis. -ADEL UNG brengt het tot den wortel ly'st.
Liskoord
Waarschijnlijker behoort het tot het fr. use , lisiere ,
van het lat. licium.
LISCH , (lis', lies) , o. , nzeerv, lisschen (liezen). Zeker
gewas , met schoone bloemen : het ritselen van 't lisch.
VOND . ,let dal, dat vol liezen strut. HOOFT. Zamenstell. lischbloem , lischu^ortel, enz.
.

LISPELEN , zie lispen.
LISPEN , o. w. , ik lispte , heb gelispt. Dit werkw.
drukt uit een ongemak ender het spreken , veroorzaakt
door eene te Lange en dikke tong , die daarom te dikwerf aan de tanden stoot , en eene valsche en zwakke s
uitbrengt : hid lispt met cde tong. Van her lisper,

lisping , lispster. Zamenstell. lisptong. Een woord ,
van . den klank gevormd , hoogd. lispen , lispeln , zw.
lispa , deen. lespe , , angels. (r-vlisp , neders. wvzspeln ,
eng. to lisp. Bij ARiSTOPH. vindt men reeds aiaz-., vAwc- i
eene lispende tong. Van Kier het voortd. w. lispelen ,
lispend spreken ; gr. . /EAA;cEav eng. to whisper.
LIST , v. , meerv. listen. Een woord , dat van 7ijne eerste
beteekenis thans seel vedoren heeft. Eertijds beteekende
bet eerie kunst of vaardigheid , om jets , op eene verbor.
gene wijze , te verrigten. Zoo komt list , listi en liste
sedert de tijden van KERO, bij alle oude opperd. Schrijvers , dikwijls voor; niet zelden ook voor wetenschap.

KERO noemt eenen lc.unstenaar listar,, WILLER. list-..

mester. In het ijsl. beet de zangkunst saunglist, Gods
alwetendheid , Gotes list. Thans verstaan wij er door
eene v aar digheid , om zich , ter verkrijging van Z13f : oogtnerken , van iniddelen te bedienen, die voor anderen
Vtvborgen zijn ; zonder meerv.: met een vriendel /ke
list. II000VL. Het middel zelf ; met een meerv.: op
listen l e dac ht z lfn . Men neemt bet ook voor arglist
rnerz le, t o wer k e dan de lcgen en de list. H 0OFT.
Van
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Van hies listig, listiglieid , listigl/L•. Men is het over
d e afstamming met Bens. De waar schijnlijkste gissi lIg is
die van Fn.IscH , die het van bet hoogd. lauschen , eer_
tgds loserz , gr. aeJG EtU , scherp en naauwkeurig toezien ,
afleid t.
LITTEL , zie luttel.
LIVEREI , V. , meerv. , livereyen. Knechtskleeding, inzoover elke beer zijne bedienden dezelve , naar de kleur van
zqn wapenveld , of anderzins , laat dragen : liverei dragen. Fig. , in den verhevenen stijl : terwijl alles nog
in de liverei van den winter gekleed is. KRIEGER.
Sommigen gebruiken bet onz. geslacht : het livrei der
deugd SELS . Zarnenstell. livereibediende , livereilint ,
livereirok , livereivolk. Men is bet niet eens geweest in
de spelling en afleiding van , dit woord. Dan , daar wij ,
met de weelde , vele wooa'den van de Franschen ontleend
bebben , is bet buiten kijf, dat bet een woord met eenen
klenistaartigen basterduitgang is , van bet fr. livree; zijndc
de bij oxis ei. Dit livree is uit bet middeleeuw. liberates,
mamelijk een kleed , dat Koningen en voorname personen
aan hnnne dienaars gaven , op het Kersfeest en den dag
van Maria's hemelvaart , in bet fr. livree du Noel et de
la miao U , ital. livrea. Dit liberata , liberatio , liberare is ots woord leveren, geven. Zie dit woord.
LOB, (lub) , V. , meerv. lobben. Eene slappe, nederhangende balskraag ; ook eene handlob. Van bier lobbig' ,
-

.

-

dat ruim en slap hangt. Zannenstell. lobman , spaarusche
dukaton. Zie kraagman. --- Loboor, een bond of var-.
ken , met breede , hangende ooreri , fig. , een plompe
jongen , lobbes , in de gemeene taaI , loboorig , lobooriglieicd. Uit eenen starnwortel met lap , leb , lip , wegens de slappe , afhangende gesteldheid.
LOBBEREN, o. w. , ik lobberde , heb gelobberd. Een
woord, dat deels van den klank gevormd is , deels eene
slappe beweging uitdrukt ; net lob uit eene bron. Men
gebruikt het voor waders, been en weder trantelen,
in eenig vocht: op wiens oever n/mfen lobbren arf
revoets. VOND. Zoo lang als de spaarlschen, tot ie
kknie toe , door 't water lobberden. HOOFT. Van flier

lobberiq : lobberig net. lfde al
i,UCU , o. , rncerv. log e/zen. Gat , opening, hev-e

loci^.s
lok. De schipppers ge;1hruiken. het: kruip door dat

Lo
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I let Zainengest. lochgat , waardoor het vuile water loops.
Voor den mond eener rivier : twee scheepen koomen
tot dit logh instreeven. HOOFT. Een gat in den grond,
de opening van cen hol: alom is 't diclit, wear ik
het loch to vinden rneen. IIOOFT. De Nolte der oogen :
z?, steekt de duimen in het loch. VOND. Eene bres :
eer Pullen tvij het loch der bres met once liken. LE
FR. V. BERKIT. Eene nederlaag : en maekt ee, vreeshjck loch in zoo Peel qsre koppen. VOND.
LODDER, m. , meerv, lodders. De eerste beteekenis van:,
-

dit woord schijnt die van eene snelle en ligte beweging
te zijn , uit eene bron met leuteren , hoogd. lodern.
Van bier is bet overgegaan tot bet denkbeeld van weelderige dartelbeid , als men zich , nit geile drift, niet stil
houden kan ; als oogen en bet gelieele ligchaam in beweging zjn. Bij K. VAN MANGER komt het voor , in den
zin van eenen dartelen wellusteling : soo wilt vermijden
den lodder. Bij KIL. scurra , homo venerius. De
Hoogduitschen hebben Lotterliube, Lodderboeve bij
KIL. , loderboef bij J. DE DECK. In somcnige oorden.
van Nederland noemt men een slechthoofd loeder. Mis-schien is dat hetzelfde woord. Het geldersche loederd,
voor iemand die slordig op zijne [deeding is , schijnt tot
flodderen , slodderen te behooren. Wij gebruiken het
meest in eenen zachteren zin , voor iemand , die , uit
minnebrand , vriendelijk lonkt. Van bier het zamengest.

loddergezigt , lodderoog , lodderoogen , lonken , lod—
deroogig , lodderzoet , bij HOOFT. Voorts , lodderig ,
vriendelijk lonkend : loddr•ige oog es. SHITS. Wijders,
lodderlgk , iemand , die , in de beweging van oogen en
ligchaam , zijne minnedrift , met teederheid , toont : het
lodderliq'cke volck. VOND. Lodderlyke treeken. HooFT'.

Lodderl jk gesicht , J. CATS.
LODDEREN, o. w. , ik lodderde , heb gelodderd. Zich,
uit teederheid en drift, bewegen : in het bed lodderen.
Van bier bij KIL. en PLANT. lodderbed. Lodderende

in de eerste zomerzon,ze. DR BRUNE. Staag lui en
ledig ligt en loddert in de zon. J. DE DECK.
LODDERIG , zie lodder.
LODZIG , bijv. no en bijw. , lodziger,, lodzigst, bij
HOOFT voorkoniende : lodzigh glgen in zorgen zonder
eindt.
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einclt. Misschien , in den zin van afkeerig , onwilli g , enb.
loath , loathsome.
LOEF , v. De w ndzijde van het schip , in tegenstelling van
de lijzijcde. Van frier de spreekwtjzen : iemancl de loef
afu'innen , cifsteken , den bovenwind van een ander
schip krijgen. Fig. , hem te boven gaan. Loef houden,
wel bij den wind zeilen. Zamenst. loefgierig , schip,

dat te veer aanloeft , loef bout , roeipen , do! , bit , loefwaart , to loefivaart (te loever) aanzeilen. Van hier
loeven , tegen den wind inkrimpen.
LOEG , o. , meer v. loegen. Bij KIL. loogh. Zoo noemt

men , in Drenthe en Groningen. , een dorp. Het kornt
zeker , uit eene bron , met bet lat. locus , eene plaats.
LOEGEN, b. w. , ik loegcle , lieb geloegd. Bj lagen op
elkander vlijen : turf loegen in Groningen , in Holland
stour4'en , platten. Van hier loeger, loegster, stouw.
ster. Bij KIL. is het loghen ; bij wien hey loghen verklaard words , door comnponere foenum in metanz ,
hooi in oppers zetten. In het angels. is het log ian
waarmede het lat, locare overeenkomt.

LOEIJEN , o. w. , ik loeide , iieb geloeici. Lit woor(l.
(Irukt het natuurli ke geluid van ossen en koeijen tit

loeyt de osse bq s n Qoeder? BUUBELV. Oneig. , wortit
het ook van andere onderwerpen gezegd : terwgl de
grout noch loeit. Moow. Zie leeuuv.
LOENIE , V. , nneerv. loenies. Een kalfsbout met het len ^denstuk vereenigd. In Gron, hoort men dit woord veep.
Bij KIL. loenie , lon 8 ie , fr. lon g; e. i det lende uit eene
bron.
LOENSCH , bijv. n. en bijw. -Eenigzins scheel : een loen.gclt
gezigt. ij ziet loensch. Het woord duit eigeirigjk
eene zijdelingsche rioting van de oogen aan , meer met
opzet , dan uit gebrek , geschiedende. Voorts gebruikt
men het ook voor scheel , doch in eene mindere niaat.
Het woord schijnt uit eene bron met bet hoogd. Laune
• te komen , dat eigenlijk de gelaatstrekken , de tronie aanduidt, bij ULPHIL . lynne. Iiij de Zwed. beet lund het
gezigt. Lunen is , in het neders., zuur zien , en lunsk
iemand , die er schalkachtig nitziet , door zijne oogen
schi ins naar de hoeken te trekken.

LOER , in., paeerv. loeren. Een plomperd , een bouerik ;
ook,

LOE. LOF.
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ook een ruw nnensch , die iemand ruw en wreed behan_
delt : gerrallea in handen van loeren , die hem neuz
en ooren afsneeden . HOOFT. Misschien is loer , hier
zoo veel aks verspieder ; bij KIL. insidiator , captatore
Van bier het in de dagelijksche taal gebruikelgk loeris
hq is een regle , een groote loeris. Fr, lord , lour-

c/an t.

LOER , m. De daad van loeren : op den loer liggen.
Btj RODENB . in loer laggen.
LOEI.EN, o. en b. w. , ik loerde, heb geloerd. on.,
scherp op lets zien : so ick aen mines naestens deure
geloert hebbe. BIJBELV. Bgzonder , met oogmerk en
begeerte , om jets to bemagtigen : de leeuw loert op zijnen roof. Bedotten , bedriegen ; i n eenen bedr. zin:
list , om Oranje en Egmond to loeren. HOOFT. Van
bier loering. BIJBELV. Zarnenst. loerhuisje , loerman ,
Iapkaas , loermoorder , bij HOOFT voorkomende , in denzelfden zin als bij de Duitschers 11'ieuchelmorder, die op
iemands leven loert , die iemand met list en op eerie verraderlijke wijze van karat maakt -- loerplaats. KIL. heeft
ook loeroogen , dat bij SPIED . insgelijks voorkomt : die
loerooght op de schauty — , loervogel , enz. Omloeren komt bij ANTONID . voor : omloerende , gelijk een
nrend , enz.
Loeren , hoogd . lauern , neders. luren , gluren , zw.
lura , eng. to leer en lurk , ^slo h/era.
LOEVEN, zie loef.
LOF, zie loofa
LOF , m. Roem , eer : lof belLalen. Eigen lof stinkt.
God lof ! eene wijs van spreken , beteekenende zoo veel
als : God zij geloofd en gedankt : Haer nu , God lof!
VOND . Van hier lofelijk, lojelijkheid. Zamenst. lofhazuin, to f icht, lofgal'n ,, lofg erucht, lofgezang ,
lofgierig, lofgierigheid , loflied , lofoffer, lofpsalm ,
lofrede, to f rustig , bij HOOFT, lofspraak , lof titel ,
loftuiten, luid en uitbundig vleijen , loftuiter/ , lof tuiting, lof vaard , bij PooT , lof vaardig , lofwaardiglift, lof tang , to fzanger , lofzegger, lof zingen , in de
BIJBELV. HOOFT heeft lofstellaadje , voor gedenkteeken, ter eere = van iemand o gerigt.
Lof, hoogd. Lob, angels. lofe, eng, laud, dat met
bet lat. laws , laudis overeenkotnt.
LOF-.

LOF, LOG, LOK.
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LOFTE , v., rneerv. loJtcn. Ook lofteizis ; bide voor
belofte.
LOFTUITEN, zie lof.
LOG, verouderd zelfst. naamw. weleer gebruikelijk VoOr
logen : z' weten pa logh aochte becirogh. VOND,
Vol lOgh , bedrogh en gal. VONI.
LOG , bijv. n. en bijw. . logger, logst. Dat zich , nit
zwaarte , niet gernakkel9k bewegen Iaat : het log ge-'aart
der bergen. PSALMB. Bet logge 1i)f. M. L. TliDw.
Zwaar : met logge mookers kneuzen. H00FT. Langzaam , traag een log mensciL. Van bier logiteici. Zatuensteil. loggat , een onbezeiki schip.
LOGEN , (leugen), v. , iiieerv. logeas , logenen. Onwaar...
heid : logens r-'ei'zinnei uitstrooijen. Eene opgeraapte logen. Van bier logenaar, (leugenaar) loge.'
naarster, logenctohtiq , logenaclttiglteid. Zarnenstell.
logensinici, oflogeavneder, logeiziaal, iogenticling,
logenerdichtsel , logenerte1ling , loge/2tap , logen-.
srneder , , logenak , een groot Iogenaar. Van bier to-.
genstraffea , iemand op eene begane logen betrappen
,

*

en daardoor tot zvvijgen brcngen.
LOGGER , tn. , nieerv. loggers. Eene soort van fransch
vaartuig , met eenen platten boclem.
LOK 0. , meerv. lokken. Eene opening , een gat; bet
,

zeLfde als loch.
, V. rneerv. lokken. Haarlok : zij loont it met haer
ruige bk. VOND. Eng. lock, hoogd. Locke, ijsl.fiock,
vaarmede het gr. rooc , 7rA,xEu , en hot lat. plicare over-

LOK

eenkornen.
LOKEN , zie luiken.
LOKKEN , I. w. , ik lokte , heb gelokt. Dit woord
drukt eigenIik een geluid nit, waarrnedc (licren elkancler
roepen ; ook waarmede tnenschen dieren tot zich doen
naderen: de haan lokt de henrien. Voorts, door spij
in zijne magt pogen te krijgen: eenen vogel in het net
lokken. Door vriendelijkheid overhalen: ik salse toeken. BTJBELV. Oneig.: tizans lokte 't veer, 7né1t rien-

delzJ/èe stralen , de rijksprinses enz. PooT. Door
list: iernand aan zijne zijde lokken. Van bier lokker,
lokkig, bij RODENB., b/eking, bo/esel. Zarnenst. bk-.
aas, bokazen, met aas lokken, bokbroocl, (lokkebrood)
bokdurf, lokeenci, bokfiurtje, lo/egelci, bo/egift, bkmees,

LOL, LW''1.

Bt

;nees , lokscl en loktreL' , meerv. loktreken , b IJOOFT,
loL''znk , lokogel, lokwoorcl.
LOLLEN , 0. W. , 1k bide , lieb geloid. Grollen , krolierz,
1flaauven aS de kaucn ; ook slecht zirigen. Van bier lolling. Ilet woord is vaii den kiank gevormd , en betee
kent ecu ongeregeld geluid rnaken ; wdke beteekenis hot
door de vier klinkers been behoudt : la/len , lellen, lo1
len , lullen. CAMPH. heeft : en 6 9l den drctnck de
sechers hooren lallen. Lo//en is, bij Kir. , ook zich
boven eene stoof warmen. Van bier het zamengest. lollepot , eeri vaurpot , eerie vaurtest.
LOMBARD , ( lomberd , lommercl) , m. , rneerv. lombards,
lombai'den. Eene bank van 1eenng. Daar gaat men
in den lombard , daar moet men alles duur betalen.
Van bier hot werkw. lombarcien , woe keren. Zamenst.

lombctrdbrieJje , lombardhouder, lombardier, lombardr-'i'out:p. In de dertiende eeuw, hadden zich eenige koop'
lieden , uit Italie , naar Frankrjk en ons Vaderland bege
yen , met oogrnerk , orn, tegen zware renten , op onrOernde en vooral roerende goederen , geld to schieten. In
de 14 en 15 eenw heetten zij gcrneenljk lombarde72
omdat de meesten nit Lombardije waren. In het jaar
1327 bewoonden zij , te Schiedam, cen &teenen huis,
dat , in die tjjden , iets ongerneens was. Van bier , dat
een openbaar gebouw,, vaar men , op tilbaar goed , geld
schiet , den naam van lombard gekregen en behouden heeft.
LOIBEREN , 00 we , ik loinberde , heb gelomberd. Ze
ker kaartspel , dat door drie personen gespeeld wordt.
Van bier loinber : wie is lomber ? Zamenst. lomber-

doos , to mbergezels chap, lomberkaart , lomberspel,
lomberiafel. Dit vreemde woord is , door hot daarrnede
bedoelde spl , zoo gemeenzaam onder ons geworden , dat
bet bijkans ziju burgerregt verkregen beeft. Gemeenhjk
zegt men omberen, als van hot fr. oinbre, schacluw;
doch bet is moejelijk, in doze sehaduw den grond der
beteekenis dezes woords te vinden. \Vaarschijnlijker is
het, dat het tot bet sp. l'hoinbre, d. i. man, behoore;
en dus zou lomberspel eigenlijk zoo veel als mannenspel
ZIJU.

LOMMER, v. Schaduw. Meest wordt hot woord genomen
sroor scliaduw van bosschen, ho yen, boomen, wan deldreven, enz. in koele lommer. Oneig., voor bescher-

F

ming:

LOM, LOiNS
: eene
'a de lornrner 'an fT Ec1s
naern. POOT. Van hier 1ozmeiichiig /Olfl?flererj ,

lTaiiig

de lommer ZittOD. Zarnenstell. lommerlust, iolnmerr q k
enz.Bet woord sc}iiju uit het fr. ombre , l'ornbre , lat.
umbra; , Ontstaari te zijn.
LONIP , bijv. n,, en bijw. , loinper, lompt. Plomp , rilet net
van gedaante en leest : cen lo7np stuL'. Onbeschoft : ee,
lompe karel. Van hier Zomperd, lompheici, toinpigheici,
lompelqk : op de krachlen z q*ns iichaams tompelqk

for.y. HOOFT. Ook wordt lomp zelfst. gebezigd voor een
grool suikerbroocl. Bet behooit tot den wortel van kiomp.
LOMP, v. , meerv. lompen. Een versletei]e lap , eene oude
vod : men maakt papier van lompen. Een versieten
kleed : 't belemmerencle kleeclt , der aerdtsche leden
lomp , uitschuddende. FIOOFT. Zamenstell. lompen.
kramer. Het behoort met lap tot eene bron.
LONG, v., meerv. lorigen. Een inwendig deel van bet
ligehaam van mensch en dier, dienende tot ademhaiing:
eene ruime long. Geen loegeriepen long kan sterker naar den aasem h/gen. M. L. TJJDW. Dichter-.
Iijk past men bet ook op andere dingen toe: de felle

Jiekia spur-vt haer cerzengcle long bq groole brokken uit. ANTONID. Voor long !weft KIL. ook longher.
Zoo 'iifl(lt men bet bisgeli;ks bq ICin. V. MAND. : lever
en longer werci wel gebi'aclen. Zamenstell. lorigacler,
lorzgekruid (longerkruid), lorzgp/p longlering , long—
9isur, longzlekte , longzucht , longuchtiq.
ADEL* brengt bet tot eenen wortel met lornp , een lap.
LOINK , m. , rneerv. lonken. Vriendelijke oogwnk , wan
iieer bet oog cen weinig op zijde getrokken wordt , met
(ernaauwing van de oogledcn : ik ken uw' zoeten lonk.

PooT. Dicliters schrijven het andeieii dingen toe: Zonne, verp den 'olck' den minstea lonk niet toe. DE
DECK. Het is zeker nit cene bron met ioe,rjsch. Zie

dft wroord. Van bier lonken, waarvan lonker, dicbterIijk het oog: als cl'eeclle straelen , die g uit mv heidre
lonkers schiet. PooT.
LONT, v., meerv. ion/en. Touw, dat , ecnmaal vuur
gevat hebbende, voortglimt, en bestemd is, orn andere
dingen aan te steken: met dc bernencle londt in de
kanclt. H00FT. Het gevaar bemcrken, onraad VCI'flG—
men, nocint men lent ruiken. Zarncnstell. lonts/ok.

Lief-

L
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Liefcleiont , b9 GE`SCII. Misschien uit eerie bron met
lomp. Bij K;L• is lompe voor lonte,

LOOC EIENEN , b. w. , ik loochende , heb geloochend..
Sterk ontkennen. : iets loochenen. Het tegendeel van
iets aancluiden : mids de uitcvendighe g edaante hctar
innerlijke leel jkheit niet looghende. HOOFr. Van bier
loochenaar, loochening. Zamenstell. godloochenaar,

enz.
LOOD , o. , meerv. looden. Een bekenci zwaar metaal
zonder nieerv.: lood gieten -- smelten. Zoozwaar
ls lood. Fig.: h/ heeft lood in den airs , hij weegt
zeer zwaar. Dat van lood gemaakt is ; met een meerv. ,
als een looden merk aan likens enz.: hetood is ge.schonden. Dieplood : toen op 't bevel des schippere
het loot geworpen vas. BOG. Paslood : wel in het
lood staan. Een looden kogel: hoervel hem een loodt
zu'aarlijk in de lenden quetete. HI0OFT. lemand een
lood schenken , hem met het lood treffein. • Hq hee/t
het lood at in de billen , hij is getroffen. Een gewig t
aan een uurwverk : de looden opwinden. Een twee en
dertigste deel van een oud pond : zeven lood z/de.
Verkleinw. loodje , een stukje gernerkt lood : een food p.
voo r den postcvagen -- de diligence (snelwaaen) eii z.
lid' moet het loodje schieten , h. ij moet in het verschot zijn. — Het loodje leggen , schade lijden. Ik zal
r nog een loodjeopleggen , ik zal de zaak nog racer
bezwaren. Van bier loodachtig , loodig , zwaar. Zamenstell. dieplood , meetlood , paslood , peilloocl ', potlood

schietlood , staallood, werplood , zinklood. --- Loodgieter, loodgiete r /, loodkleur, loodlepel , loodliJn , llju ,
die aan het dieplood vast is, loodmetaai , loodmijn ,
loodregt, looclschuim , loodverw , loodver^eig , loodwit ,
loodwitmaker, loodwitmakerij. Bet woord schijnt ,
oorspronkelijk, zwaar to beduiden , en tot laden, last
to behooren. Elke last , zwaarte , beet , in het eng. , load.
Van bier looden , van lood gemaakt: eene looden tabaksdoos. lemand met looden schoenen nagaan „
fig., hem langzaam volgen, op zijne daden naauvc-keurig
acht geven, om hem to betrappen.

LOODEN, b. en o. w., ik loodde , heb gelood. Beclr. ,
looden, aanslaan: die likens moeten nog gelood 'worden. Vart Kier het zamengest. loodhal, (IooihaI)* In
E 2het
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LUO.
het lood zetten : glazen looclen. On ". , het dieplood
,

werpen :

iiiznig u'iercl ac/iter op I t looclen gepctst.

BOG.
LOODS

, (loots)q iii., meerv. looclserz. lemand , die
dig is in de gronden , voor den mond eener haven of
rivier,, en schepen behouden binnen en buiten brengt
waai'toe h9 zich van een dieplood bedient. Van her
loocisen , door buip van eenen loods een schip binrien
of buiten breiiger. Zamenstell. biirnenloods buiten-.
;

loods. - Loocisman, loodsmanaboot, 1oodsmctnsi#a-.
icr , dat den loods alleen bekend is) enz.
LOODS , v., meery. loocl&en. Planken hut uit het fr.
loge.

LOOF (lof), in de spreekwijs gebruikelijk : te loof en te
hod k0712812 in beding komen. Van loen , op prijs
zetten.
LOOF , bjv. n. en bjw. loo'er, loofst. Mat, moede:
zTjn loos'e ziel gctat glippen. PooT. Uit kracht der afleiding , beduidt bet eerie versiapping , on eene , daaruit
ontstaande verrnoeidheid ; van laf in den zin van &lap.
Het behoort tot de bron van lip , lap , lob , slap enz.
,

,

Van bier loof/teid.

LOOF, (loj) , 0. De groene bladen van boomen , strni-.
ken en gewassen : in .schacluw van dit loaf. VOND.
Loof van wortelen , raperi, enz. Men zegt ook lof:
het lof Pall r:imrner of. VOND. Van bier . loofacktig.
Zamenstell. loofhut , loofhuctenfe.est , loofhuttenzet-.
ting, loofr/k,loofrol, eerie rot met Ioofwerk, hij bet

boekvergnlden gebruikelijk , looforsch , haagvorsch , too fwerk , waarvan loofwerken , geloofwerkt : geloofwerkt
met lzet ziir-'er van de stroom. Vown. Anders zegt
men gecneenlijk loftcerk. Loofworm , rupS.
JUN JUS en WACIIT. beweren, dat loof en het gr. 4u'ôs
alleenlijk door eerie arias trophe versehillen.

v. Viam: do stacli, die in lighte loogh stond.
HOOFT. Uit eerie broti met logchem, boogd. Lohe, jsl.
loge, KEn. lauga, NOTK. bug.
LOOG, v. Scherp water I dat eenen tjd lang op asch
gestaan heeft, en waarin de zôutdeelen der asch opgelost
zijn: het lumen in de bog zetten. Oneig.: soo gluj.'a
der mae.r toe cboet cbs booge an ciqrz bboet. HutGENS. Van bier bet h. we boogen, door bog, laten
schoon
LOOG,

LOO.
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ehoon bijten. Zamenstell. loog asch , loogbak , loogWater, enz.

f Iet denkbeeld van wasschen , lat, lava re is bier zeker
het heerschende. In het zw. is toga wasschen , en lbga
een bad , en bet zw. lag , ^sl* laugr is een vloeibaar
ligchaam.
LOol , v. Run , bast van eiken en berken , waarmede men
looit. Van bier het bedr. we loog en , en bet naamw.
looijer, ook Zoo/erij.
LOOK , o. Dan verstaat men , door dit woord , bieslook ,'
dan uijen : wq gedencken des loocks. BIJBELV. - Van bier
lookuchtig. Zamenstell. bieslook , graslook , huisloo/ ,
knoflook , vuistlook, enz. — Lookbol , lookprei , enz.
Look schijnt eerie plant , een gewas , in hit algemeen ,
beduid to hebben , overeenkomende met let gr.
bet hebr. Ons woord huislook bevesti t dit nog,
waar look zooveel is als een gewas,
LOOM , I)jv. n. en bijw. loonzer, loonist. Stram in be
weging, traag , vuig : een loom mensch. Van bier loomlieid , loomig , loomigheid bij OuD. en DE BRUNE.
De bron is in lam dat gebrek aan besveging aanduidt.
LOON, m. en o. In den uitgebreidsten zin , bet goede , dat iemand , orn zyn gedrag , ondervindt : s/ hebben Karen loon wech BTJBELV. Ver der , bet oiibeii ,
betwelk iernand , orn zijn slecbt gedrag , zich berokkent
lLq krggt den welverclienden loon. VOND. In engeren zin , vergelding , belooning voor iaetoonde dienst :
het dierbaar loon. HoOGVL. Verschuldigde vergeldin g
voor eerlen arbeid , waartoe men niet gehouden is : want
zou deelen in den toegezeiden loon. bIooGVL.
Zamenstell. arbeidsloon , dagloon , huurloon., enz. Loontrekkend , loontrekker. IIoOFT bezigt loontrekkend
raid, en raadsrnan , voor pensionaris , b j MooN. loon-

-

.

raacl.
Dit oude woord beduidt eigenlijk eene gaaf,, en is met
-

leenen, verleenera , zeer na verwauu.t.
LOONEN, b. en o. we , ik loonde , heb geloond. B.edr. ,
vergelden : God bone uwe diensten . aan rn/ bewezen !
Betalen met loon: z jnen knecht loonen. Onz. met
hebben: die w n bout wet, hI; lh eloont , door zgoennn
prijs, de moeite , aan hem besteied. De naamnwoorden
io o-
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looner en loaning zijn in zamenst, gebruilielijk: daglooner, belooningLOOP, v., meerv, lopen, Eene soort van Vriesche lllaat :
eene loop borens - lands - eou ts vindt men in M.IE~
:RIS CHARTERBOEK.
Het woord is cen met het hOOgd.

Loj, eene rnaat van drooge "Taren in Lijfland en Koerland, het zw, lop of lop, eene korenmaat, Ret schijnt,
met lepel nit cella bran te zijn, als hebbende het denkbeeld van eene holte, eene diepte.
LOOP, m, , meerv. loopen, De daad "an loopen; zonder meervv s eenen haas in den loop 8chieten. Bet
paard is opden loop. .Hi} is altiJd op den loop,
zelden t'huis , ziine zinnen ziinop den loop, oJ) hol,
Ter loops. Den loop, het bed, eener riaier oeran-:
deren, Den loop, den stroom, eens oioeds stuiten,
Den, loop des hemels - der eterren waarnemen;
De snelle loop des t!iCISe Sterke stoelgang : de roode de g raatuoe 10Ope Ohejg~, d~ voortgang eener zaak:
i:k heb rnifne geschiedenia haren eigen loop gelaten.
IloOGYL. Levensloop, Het heloop , de gang: dat is
zoo de. 100]) pan de toereld, Trek, hezoek e die leeraar heejt peel loop. De buis van een geweel'; met
een meerv. s de loop is geborsten. Eene laag: een
loop pan busbruid: Verkleinw, loopje: een loopje oan
lcruid rna.ben, Eene list: il: ken ucoe loopjes, Een
spotwoord : dilt ziJ·n aardige loopjes, Van hier loopsch i
eene loop sch e teef. Zamenstell. aanloop , afloop , be1001), door Ioop; 0111'zOOP, uitloop, eamenloop ,enz. Loopach.tig , loophaa.n , loopgraaj, VOND., loopgraJ·' h~j
Hoorrr , I00.J.lJleu8, loopknech.t ; loopjongen, looprnaa.r ~
tijding, Ioopmeisje , loopperb , loopplaa.te , loopprijs,
Ioopschicit , eene loopster ,eene kwikbil , loopstag , klimstag, 'loopetrijd , looptouw, loopoeld,
LOOPEN, o. 'v., ik liep , Iieb en ben geloopen. Het
woord drukt , in het algemeen, eenen gang, eene heweglng uit , sneller dan InCH gewoon is: hijliep uic al
zijntJ mal';'. St orrn loo pen, Oneig., dikwqls met veraehting: ledig loopen, Hii /oOIJt bedelen, Van plaats
verandercn , zoo schielqk men kan , in eenen verachtelij'"
ken zin: 12j! gin{! 10 open , to en hif den vi/and zag.
In ziJn aerderfLoopen, Plat loopen , nier ter school

ko-

LOO. 37
konion ; in Gelderland. Men gebruikt bet ook van de
snellere beweging van levenlooze dingen : het schip liep
in de haven. I n regteroog loopt, het traant. De

tranen liepen nnq over de wangen. Diet 8chip liep
vol water. in cut loopende jaar. Loopend sehrif t.
Er loopt een gerucht. In vele gevalle n verliest men
bet denkbeeld van beweging: m Jn dwaalcveg loops
¢voestynen door. A. KLEIN. In het oog loopen. Die
zaa k loopt wonderl jL'. Ge actr loopen. Van bier looping.
Iiet beteekent , in bet gemeen , eerie snelle beweging;
van bier , dat dansen, spi•ingen bij ULPHIL, hlaupa1z
beet , angels. hleapan , eng. to leap. HESYCH. verklaart
axvoor^E v door zich liaasten.
LOOPER , m. , meerv. loopers. Iemand , die zijrie gewoonte van loopen . maakt : hij is een goeci looper. Loo-.
ppende bode : ik heb eenen looper afkezonden. Een
wedloolper : cde loopers waren reeds in de renbaan.
Een zwerver : u>acht u poor die loopers. Jagers noenmen de 1pooten van eenen Naas loopers ; molenaars den
bovenste'ti molensteen looper; schippers dots een takeltouw , 'aarmede men goederen uit- en ii hijscht ; schilders met dienzelfden naarn hunnen wrijfsteen. Een zand.uurglas : Leer den looper om. Een gemeene sleutel ,
waarmede men vele deure;i kan opened. Eene sclhijf, die,
in let verrkeerspel , uit let bond geslagen is , beeft den
naarn van looper. Verkleinw. loopertje , een zeker vogeltje. Zamenstell, hardlooper, hoerenlooper, kroeg-looper , Iaagloopers , zie laab ; . laridlooper, voorloper, zandilooper, enz.
LOOS , eery wooed , dat in zarnenst. gebruikt wordt , om
eene berooving , een mangey to beteekenen Men vormt
daardoor bijv. naamwoorden. Het wordt niet slechts achter zelfst. naamwoorden geplaatst, als eindeloos , geldeloos , moedeloos , vaderloos , enz., maar ook achter
I-hijvoegel. naamwoorden, als nutteloos; ja ook achter het
zakelijke deel van een wet•kwoord , als reddeloos , enz.
Men acbt bet woord schaloos --°- het schip is sclialoos binnen , als eene uitzondering op dezen regel , doch
dit schaloos , voor echadeloos , kan dan veeleer als eene
verbastcring van schade4f beschouwd worden. Zoodanige woorden kuimen , door den uitgang heid , nieuwe
:

naamwoorden orinen , als ruchte! oos,1zetd , t rouwe-
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L00.
loosheid , enz.. Men bezigt ook daarvan gevorz
woorden , als : verroekeloozen , ver^vaarloozen,

werk-f

Deze uitgang is zeer oud , luidende bg ULPHIL. Jaws
angels. leC8 , hoogd. los , ijsl. lauus , eng. less. Men
brengt het woord gemeenlijk tot het oude lieren , lieze n
3Mu verliezen , in den onvolmaakt- verledenen tijd , loor ,
Zoos , verloor, verloos. Men lean hier tevens denken aan
let gr. , bevrrijden , bet la t. laxus , laxare , het
hebr. "^`^j
het wend. lozhem
vr maken ,^
i
^ afzonderen.
LOOS , ^b4v. n, en bi w. looter, incest , zeer loos. Door-.
trapt : een looze vos. Daarin gegrond : looze netten.
PooT. Bq bedacht eenen loozen Pond. Van hier
loosheid , loossel/k. Het scbijnt met be tot eene
bron te behooren , en als eene fi guur der beteel^enis van
los te zijn.
LOOS , bijv. n. Dat niet wezenlijk is : een looze bodem,
in eene brouwerskuip. Eene looze kiel. Een looze ,
valsche , k.reet. Loose schgn van lof. HOOFT. Een'
looze perruik gemaakt hebbende. HOOPT. Looze
tnr^v .-- noot bloein. Zamenstell. loospand , zie
paned. Zonder twijfel , met het vorige tot eenen wortel to 'brengen.
LOOS, v. , xneerv. loozen. Ecn and totw , dat op het
schip los hangt.
1.0®'1` , v. , meorv. loten. Eene schheut van eenen, boom ,
Welke men afsnijdt , om , door implanting in den grond ,
eenen niednwen boom te krijgen : i k heb die u^ n caard-loot ' in den grond gelegd. Hetzelfde als lot. Zamenst.
ma/loot, een Mal , LJdel vrouwmensch , waarschijnlijk an
;ral, gek , ijdcl , en loot , Zvte , lot; als eene , die
zich , van j0D.gs af, gekkelijk gedraagt. Zoo veel als een
7nal opgeschoten , of mat opgegroeid vrouwrnensch.
LOOVER , v. , meerv. loovers , looveren. Groente , groen
loof : dat Piet de beste lover van Febu, lauwer schent.
VOND. Daar groeit gras noels loover, daar groeit niets.
Het meerv. hoovers, looveren beef t Kid,. Zanlcnst. too-.
..

vei rat, looverfeest, loovertentenjeest. Het schijnt ci-

;enlijk cen incerv. van bet ernkely.

loof

te iijii , geh k van

kcz f , el, kind, enz., Lalver, ever, kinder, nu kalveren, e^Jeren , kinderen , gevormd worden. Verkleinw.
looveri e , blaadje van geslagen goad of zilver, klaterosad. Van her ioo'erig . ffoorTa
LOSE,

LOR, LOS.

GLIde lap, vod , leur, heuzeling :
met hun goedt, l!lf, en leeoen ; min nocht meer
dan met lorren, speelende, HaOFT. Dat zyOn maar
lorren pan boeben, ZlJ is eene regte lor, eene vuile
morspot. Zarnenst, lorremand, lorreprouw, lorrewerb ;
voddewerk- Misschien het hoogd. Lor. Zie lording.
I.JORDING, v- , meerv, lording», Zwaar, geteerd touw ,

LOR, v., meerv- lorren,

dat om kahels enz, wordt gewonden. Van het oude
hoogd, Lor, een riem , lat. lorum. Ons woord luren e
doeken , waarin men kinderen windt , hehoort hierheen
ook,

LORKENBOOl\l, hetzelfde aIs Iaribsboom.
Larix of
Iarbenhout (een zeber slag aan pijnboomen haut).
N. WITS.
LORREN, b. _,"'., ilc lorde , heb gelord. Bcdriegen ,
ontfutselen: zij coeet hem schoon te lorren,
LORRENDRAf1IJEN, o. 'v., ilc lorrendraaide, lLeb gelorrendraaid, Dit woord word t gebruikt , in den zin
van sluikbandel drijven, Gemeenlijk hezigt men het voor
draaijen, met draaijerjjen omgaan, misleiden , bedriegen e
gij moet er niet onder lorrendraaijen. H if lo rren-«
draaijt. DUD. Van hier lorrendraaijer, ook cell schip-«
per, die's lands tollen ontduikt - die sluikhandel drijft ;
de lorrerulraa qer» (zoo noemtle men de geenen , die
ter siai]: i:jet8 derwaaris brag1ztel?) aan te haalen:

or

HaoFT. Een schip , dat ,
vreernde kusten , sluikhandel drijft, heeft ook dien naam. Voorts een , die zich
voor soldaat laat monsteren , zo nder in dienst te ziJn.
Hq is een lo rrendraaijer, een bedrieger- Van hier lorrendraaijerii, J. G. HAAS leidt dit lor, lorren , in
Iorrendraaijen " van Zaer, loeren ; af.
LORS, v., meerv. larsen, Een achteloos vrouwmensch,
Van hier lorsen , dat , hij HALMA, in den zin van verwaarloozen, ook goederen of waren zonder geld halen,
voorkomt, IIooFT gebruikt het vo or loeren , bedriegen:
de Larultvoogtlt moest geen' Lucht pan dit lorsen
/zebben.
Zamenstell. lorshandel , bedriegerij , lorslian»
deling, bcide hij HaoFT.
.
LOS. bqv, n, en bij\v., lesser, mees t , eeer los. Niet
vast: eene losse bies, Niet gebonden: losse liaren,
Niet digt: eeri los se groncl. Ontslageh: de gevangenen z!/n loe. Los' ean. aile oerbindtenis, Niet aange}"l 5
starnpt

go LOS, LOT.
statnpt met cenen kogel : met los 1 ruid schieten, Niet
styf,, ongedwongen s los geschilderd. Onzeker: een los
gerucht. Ongestadib : los weer. iNiet verslaafd ; los
van cde wereld. Die bedachtzaamheid y zedigheid en pli gt
niet veel in acht neemt : los in den nzond. Ike loss e
jeugd. Een los leven leiden. Dit woord wordt als
bijw, bij vele werkwoorden gebruikt , en evil aaneengeschreven worden , als : losbersten , losbrancden , losbreken , losdraa/en, losgespen , losrukken , enz. Verkleinw. losjes. Van bier losheid , lossigheid , losselgk.
Zamenstell. losbandig, losbancligheid , losbol , losbak,
waarin men den hopperd pompt , om de hop er of to
scheiden , loscecdel, (losceel) losgeld, loshoofd , los-.
hoofdig, loshoofdiglieicl , loskop, loskoppig , loskop-.
pigheid , loslijvig , loslgvigheid, losrent , losrentebrief, losspil , vvindas , lostoomig bij RODENB. , loszinnig , bij F ANTZ N.
LOSCH ,(b9 KIL. lochs) , m., meerv. losschen. Een
viervoetig , vleeschvretend deer , geel met roode vlekken ,
hebbende gelijkheid met eene kat : met een g evlackten
to sch. VON D. Lat. lynx , gr.
LOSSEN , b. en ` o. W. , ik loste , heb gelost. Bedr. ,
ontbinden : wie heeft de banden des wilden ezels
gelost ? BIIBELV. Dat gespannen is, ontspannen : eene
'

pistool — een roer lossen. Ook het geschut lossen.

Vrijmaken , loslaten : slaven lossen. Bevrijden , door jets
tegen de waarde to geven : een pand lossen. In den
bijbedschen zin : eenen akker -- cenen eerstgeborene
lossen. Ontschepen : goederen nit een schip lossen.
Kivijt worden , lozen , ftq loste een steentje in het
wateren. J. CATS bezigt het voor laten schieten , loslaten : de koord van een' vlieg er lossen. Onz. , met
hebben : het schip moet lossen. Lossen en laden,
van eene vrouw. Zie laden. Van bier losser, lossing.
LOT , o., meerv. loten. Jong bout, eene scheut: de
boom is goed in het lot geschoten. Van het verouderde luiten , loot, geloten , angels. listen, leat , loten',
procumbere , ijsl. luitan , laut , lateun , deorsum curvare. Loten zijn clan eigenlijk zulke uitscheuten en takjes , die zicli door bun eigen gevvigt , om hunne jongte,
of duntc en buigzar :nhcid , genoegzaam van zelf krommen. Zie loot.
LOT,
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LOT s o• , tneerv. lolen. Een staafje , stokje, cedeltje , of
jets anders , waardoor men jets uitdeelt , en onzekere of
strijdige dingen beslist : het lot over lets werpen. Een
briefje in gene loterij --- inleg in dezelve -- het aandeel ,
hetwelk amen geloot heeft , noemen wij ee r, lo t. Te lot:
het viel hem te lot , te beurt. Eene beschikking der
voorzienigheid ; zonder uieerv.: van het toekomencde
lo t bewust. VOND. M n beschoren lot. M. L. TJJDW.
Iemands staat in dit leven : elck.s lot , dan droef dan
bl j. VOND. Nog worst dit lot by ons gebezigd, voor
schatting , belasting , in de spreekwijs : schot en lot op.
brengen. Zamenstell. lotboek, lotbriefje, lotbus, lot.

gemeen , lotspel , lotramer , to tramery , bij OUD.,
lotspraak (oraculum), lotsverwisseling , lottreL'ker,,
lottrekking , lotwigchelaar,, lotiv gclielar'/ --- lotwissel , bij HOOFT , loizegger , bij OUD. Onndat men
staafjes , houtjes , als de oudste werktuigen om to loten,
gebruikte , is bet niet onwaarschgjnli k , dat het , met het
vorige lot , nit eene bron is.
LOTEN , o. we zk lootte , heb geloot. Het lot werpen ; een
nornnier trekken. Tan bier toter, lotnrekker, loterij, loting.
LOTTING , v. , meerv. lot tingen. In de oudste tijden ,
noemcle men this eene gewestelijke rer tsvergadering, die ,
Bens in het jaar, in de oude Mark , gehouden werd.
Volgens het landregt van Drenthe , wordt bet hooge geregt dus geheeten , dat, door den Drost , Bijzitter en vier
en twintig Etten , tweernaal in het jaar , gehouden wordt.
OELRICHS leidt bet of van leodi , leudi , lieden. Anderen van lot en cling, eerie regtszaak.
LOUTER , bijv. n. en bijw., louterder, louterst. Heller:
,

met louterer •glans. I-looFT. Wij gebruiken bet voor
zeiver , onvervalscht , waarbij niets gemengd is : louter
zilver. Louter goud. De loutere kandelaar is, in

de overz. van den Bun., de kandelaar, van looter good.
gemaakt. Oneig.: gheen louterer proef kan waere
vriendschap g6ven. RRODENB. In Gelderland zegt n ► en
het smczakt louter, voor laf, zouteloos. Van bier louterheid , louterlijk. Zamenstell. louterstal , een ongemak aan de paarden , wanneer bun het water, zoo quiver
als zij bet ged a'onken hebben , weder afloopt ; k oudepis
ook genaamd.
LOUT I EN , b. w., it louterc'e , heb gelout rd. Zuive
{
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LOU, LOV, LO Z.
veren , de vreemde stof van iets scheiden , reinigen : in
den kroee gelouterd. PSALMB. Oneig. : za v woord is
geloutert BIJBELV . Van bier louteraar, louteri ng.
.

In Vriesl. zegt men lotteren , vooral van eyeren , die in
bet water beproefd worden , of zj vuil zijn.
LOUW , v. , meerv. louwen. Zoo noemt men , in Braband
en bet Kwairtier van jmegen , eenen visch , op andere
plaatsen welt , slei , muideliond. I3y KIL, louwe , lautve.
LOUWMAAND , V. meerv. louuvmaanden. De eerste maand
des jaars , January antlers £enaamd. Zj draagt Karen naam,
.

volgens KIL. , naar louwe , eene wet , eng. late , fr. loi ;
bijzonder naar de wettige huwelijksverbindtenissen , die i11
-die maand plagten voltrokken te worden. Volgens anderen , naar louwe , of lautve , vet, d. i. regering ; welke

beteekenis dit woord oul. ook gehad heeft ; en dus zou
deze maand loucvmaand heeten , omdat bier te lande ,
oudtijds , meest in deze maand de regering veranderd
werd. Nog anderen meenen , dat loucvmaand zoo veel
zegt, als be -- louse-' -- of looimaand , van loogen,
lecler loot/en , waarvoor men oulings ook loewen zeide ,
zijnde eene bantering, welke oudtijds in deze maand,
bijzonder zou geoefend zijn , nit hoofde van de menigte
van buiden , die de niet lang verledene slagttijd bad opgeleverd.
LOVEN , b. w. , ik loofde , heb geloofd. Waren op prijs
zetten , eenen prijs eischen : hoe veel looft gcj dat laken ? In deze beteekenis wordt bet niet veel meer gebe
zigd ; echter is bet nog in algemeen gebruik , in de spreekwijs ; met loven en bieden komt men bq* elkander •--R
wordt de koop gemaakt. Prijzen , iemands voortreffelijkherd , door woorden , aan den dag leggen : het werk sal
den meester loven. Oudt. gcbruikte men bet ook voor
beloven , zoo als bet nog , in de dagelijksche Taal , gebruaikt
wordt. In de beteekenis van prijzen is bet bij IsmmoR.
lobccn , OTFR. lobon , Ihoogd. loben, neders. laven , angels. lof an , zw. lofr a , jsl. leiva , fr. louer,, lat. lau-

dare.

LOZE N, b. w. , ik looede , heb geloosd. Zich van iets
ontdoen, kwijt maken: z n water. lozen. Sleentjes in
het wateren lozen. Zu cli ten lozen. I OOGVL. XWre
7cw wreedtheit zagli , en .loosde traan of zncht. G.
-
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LtJB, LUG.
dan in 't endi le loozen.

HOOFT.

Van hier lozirig.

Met lossen uit eene bron.
LUB , zie lob.
LUBBEN , b. w. , ik lubcle , heb gelubcl. Ontmannen:
honden When. Oneig. , verminken : een boek Itibben.
Snijden , bedriegen : ieinand lubben. Van bier lubbe
ling bj \TOND. , lubber, lubbing. Zatnenst. ltbmes.

LUCHT , v. , meerv. , in soutmige gevallen , luchten. Dat
vloeibarc Iigchaam , hetwelk men wel niet zien , znaar weiks
beweging men nogtans voelen kan , en hetwelk men telkens
in. en uitademt ; zonder rneerv. : lucht 8Ch2ppen. Fig.:
den boezem lucht ge-'en , ontlasten. Do dampkring : eene
dikke lucht. Kasteelen in de lucht bouwerz , vruchtelofze
Ontwerpen smeden. Do iticlit klie'en , bij do Dichters,
voor vliegen. Gewest : de uolken van ctllerhande lucIL.
ten. J. DE MAR11. Eerie zachte beweging van de lucht,
cene koelte : daar komt lucht. Reuk , gear: de neu
at do luchien Pan bloeni en kruiclen aan. VOND.
Oneig. : lucht .'an eene zaak hebben. De lucht der
a1schheit Qerneelnen. HoorT. 1k heb er geen lucht
I

op , die zaak srnaakt rnij niet. Eindelijk noemen wijnverlaters
gezwaveld doek , waarmetle zij de vaten luchten , met den
iiaam van lucht. Verkleinw. luchtie , een zacht windje

het luch/je bloes Piolen en rozen ult zzjn inond. VOND.
Een luc/itfe .scheppen. Daar komt een luchije , fig.
eenige verandering , verligting. Dat gaat om een luchtje , dat raakt verlorén. Zamenst. luchtacler,, luclitbe-.
woner , eene figuur1jke henaming van bet gevogefte,
luchibol , luclitgat , luchtgezigt , bij OUD. , luchtgordyri , luchihartig , blijgeestig luclithartigheid, luclit-.
kreit& , (luchtendom bij VOND.) luchikunde , luchtle-..
dig, luchimeter, luchtpijp , luchtpomp, luchtsprin-..
ger, luchtsprong, luchistreek, lucht.veger, enz.
Bet is zeer denkelijk, dat het met ligt lat. leis ,
tot èene bron behoort.
LUCHT, bjv, n. en bjw. Open, waardoor de lucht spelen kan: een lucht his/s. Ligt, vrolijk: a/s 1z/ den
luchten dams l;eleiclt. PooT. Met cenen luchten zier.
VOND.

LUCHT, luft, oul. en nog, in sommige oorden des va-.
derlands, voor linker: ter luc/iter side. BUn. 1477.
FIOOFT zegt: onder fn' Itifter zycle. In Gelderland

zegt
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zest men sortijds de luchterhand ; hetweik reeds in
den Bu B. 1477 voorkomt : ter reehter — Tzoch ter

luchterhand.

LUG [ITEi , b. en o. w. , ak luclitte , heb gelucht. Bedr, ,
aan de versclie lucht bloot stellen : kleederen luchte n .
Met gezwaveld dock berooken : wqn luchten. Verdragen , Nden , dulden : onbekenden uvilde hq niet luchtea. HOOFT. Zoo gaet het als de buur z 'n buurman niet mag luchten. VOND. Onz. , met heb-..
ben , rieken: met olzj , die lieflq'k lucht. HOOFT.
Fig.: eene manier an doers , luchtende naa groene
weeldigheit. HOOFT. Jagthonden worden gezegd te
luchien , als zij de lucht van het wild krijgen. Lichten :
een scoen luchtende wolcl e. LEv. J. C. Van pier
luchter, voor lichter , of lamp : olge tot den luchter.
BuJBErv.
LUCHTIG, bijv. n. en bijw., luchtiger, luchtigst. Waar
de lucht eenen vrgen doortogt hee 't : een luchtig ver-^
trek. Helder : eene luchtige wolcke. BIJBELV. Niet
digt : het koren gnat luchtig op. Ligt om te verse-e
ren : luchtige kost. Dun : luchtig gekleecl. Luchthartig: luchtig van acrd. Van bier luchtiglieid.
LUL , bijv. no en bqw. , luger, luist. Traag, loom : een
lux lever leiden. Op somniige plaatsen van de Veluw is
lui zoo veel als vermoeid. Van bier luiaard, luiaardij,
bij HOOFT, lu jel k , luilzeid , bij HQOFT ook lu jigheid.
-

-

Zamenst. luibak , luibuis, luibuizen , onz. werkw. , lui-lak , een Iuiaard , luiledig ,. geheel werkeloos , bij HOOFT;
luilekker, luilekkerland ; luicvagen , een vloer'schrob-ber ; ook een dwarshout , waarover de roerpen been en
weer loopt,

LUID , bi v. n. en bijw. , luicler , luidst. Dat gehoord kan

worden. In zamenst. zegt men overlaid bidden. Spreekt
wat luider. Dat een sterk geluid maakt: laid roepen. Als een zelfstandig n., in den zin van inhoud:
naar laid van het twin tigste vers. Zamenstell. luidkeels , luidruchtig, luidruclitigheid.
LUIDEN, (Iuq'en) o. w., ik luidde, heb - geluic1. Klinken : dat luidt vreemd. De klok trek ken: over eenen
dooden luiden (Itiq'en). Getrokken worden: de poort-klok luidt. Behelzen, van inhoud xi n: de brief luidt
due enz.. Tfel luiden , met braafheid en goede zeden
over,

LUI.
overeenkornen : %P(tt eerliyk is , wat wel luqclt. Burt.
Van hier laidbaar,, luider,, luiding. Zamenst,a cans "".
luiclend, wel/aidend, zoetluiclend, enz.
LUIDEN, zie lieden.
LUIF , v. , meerV. luifen. Een vcrdckt uitstek voor ccii

huis : onder de luif zitten. Gedekt 7net wenkbraauwen , cils luifen. 1-10 G- Men zegt ook luien ii bet
nieerv. Vooi' luif is ook 1u7Je1, van het yr. gchcht,
en wel bet meest in gebnuik. Zatnenst. lUif/iekrift.
Misschien wil het, oorspronkelijk , aanduiden eene schuji...
plaats onder afgeleide boomtakken ; oodat het, met loof,
uit eene bron kan gevloeid zjn.
LUIFEL , zie li4fi
LUIJER , zie luur.
LUIJEREN, o. w. , ik luqercie , lieb gelu/erc1. Zich lui
en traag aanstellen : elk onderzaat is op dc wet gewent
te luqeren. H00FT. Het is eigenlijk het voortdurcnd
werkw. van luijen , van lui , hetwelk Hoor insgcl9ks
bezgt : & ukkelende tqdt , met uw ontydig lugen.
LUIK, o. Eene bekcnde Iandstreek en stad. Van hier lulkenacir , luiker,, luiksclz. Zamenst. luikerwaai.
LULK, o. , meerv. luiken. Een valdekscl op zokier : lactt
het luik t.'allen. Blind: de luiken iluiten. Fig.: aan
8 hemels liik. HOOFT. Zatnenst. enlerluik , kelderluik , zolcierluik. Luikgat.
LUIKEN , (loken) b. w., ik look, heb geloken. Slniten:
luiken z/n lief in zft armen. C0NsT. P. MIN. Men
bczigt het , in het bijzonder,, van de oogen : de oogen
luiken. Vooral , van cene gewoonte der Ouden , onIdea
stervenden de oogen te sluitcn : dat hare lianden de
'

oogen van karen zoom niet mogen luickeiz. HOOGSTR.
LUIM , v. , meerv. luimen. Dit woord , dat cen is met

het hoogd. LL-zune, en met loensch denzelfden oorsprong
heeft, beteekent eigenlijk eene rigting van de gezigts cii
gelaats trek ken. Wij gebruiken het fig. voor eerie geste1d.
heid des gernoeds, die zicli, door nitwendige teekenen,
laat zien; als, voor eene ingespannenheid van aandacht,
om iemand te betrappen, waarbij men het hoofd naar de
aarde neigt, en met strakke oogen op lets bert: de er

weerders lagen stadigh op hunne luim, met roers
en mosketten. HOOFT. Eenc vlaag des gemoeds, eene
neing naar lets, die zich irt woorden en gehatstrekken
ont-
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LUL.
ontdekt : wien niet bekruipt een nqvre luini , o 1et
Verbetercie c1ichct 1
le leeren. M. L. r1JDW
L. Tunw. Eene zekere overhelling of neiging des ge..
nioeds tot opgeruimdheid en vrok;kheicl , of tot Verdrjet

en onwilhgheid : iernancl in eene goecle hum aantrejc.
fen. GAY zqt goeder luime. HOOFT, Van bier luj.
ing.
LU1r1EN, o. w., 1k luimcle, lieb ge1uinc1. Met bet
booM voorover gaan , om op icts te IQeren 0P zWic
luinien liggen : deez , luimende , OTfl IIC1IZ 1$C/iiel' oft
morghen eea' neep te ge-'en. HOOFT. 't Is op 'C
goetjen clatse luymen (locren). GESCIT. HOOGSTRAT.
verklaart bet ook door lonken , loensch zien. Het voort-

durend werkw. luimeren is eigenlijk langzamerhand de
oogen vernaauwen , dikniaals het hoofd buigen , en des
zachtclijk in eenen ligten slaap vallen. Wij zetten er eene
S voor , en zeggen thans &luimeren.
LUIP , in. , meerv. luipen. Loer , luiru : op /ne luipen
liggeri. Misschien uit dezclfde brori met 1uin. Kii.
heeft aitbans sluirnen , sluipen als gehjkluidende werkw1
aangeteekend.
LULPAARD , ( luiperd), in. meerv. luipaarclen. Een
wreed en grirumig dier, dat onder het kattengeslacbt behoort , gevlekt en bout van vel : h/ boolst den 114 ipert

na. PooT. Van het lat. leoparclu$.
LUIPEN , o. we , ib luipte , iteb gelnipt. Hetzelfde als
gluipen , met den hoed over de oogen getrokken gaan,
Joeren

, bespieden : met

luipencler bog aan te zien.

HOOFT. Lanx de cleuren iuypen. WESTERB. Bet zanielig,
beluipen vindt men bij BOGS en HOOFT. Van bier liiiperd : die karel is een regle luiperci. Zamenst. luipinoorcier bij HOOFT, voor sluipmoorder of sluipmoordelaar, die in denzelfden zin ook loermoorder heeft. Zic
loeren.
LUIS, v., meerv., luizen. Een naam van verscheidene

kruipende diertjes, wier kruiping een rnerke1jk gevoel op
de huid veroorzaakt, Zoo vindt men aan boomen en
planteR ondersclieidene luizen. In den bepaaldsten zin,
verstaat men er dat vervelende en verachtelijke diertje
door, dat menschen en dieren zoo plaagt. Luizen hebhen. Men heeft van dit diertje eenige spreekwijzen ontleeiid: hq is eene hongerige luis. Eene magere lui?
lnjt
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t scherp , een kalis is happig. iij is Uit de luizen
uit zekere onaangename omstandigheid gered. Hg staat
Coo veeg als eene luis op dern kam, hij is in bet
grootste gevaar. Zyne eagene luizen bijten hen , hi
wordt gckweld door zulken , die hij zelf kweekt on voedt.
Men behoeft geene luizen in den pels te zetten ; mere
behoeft zich inoedwillig Been verdriet op den pals te balen. Er kart geene luis over zone lever loopen , zegt
Znen van iemand , die ligt geraakt is. R zit of h
eene luis in zgn oor lieeft , hij ,zit zoo stil , of ziju ge_
weten hem beschuldigt. Van hier luizig , vol luizen ....
ook , in de gerneenzame verkeering , slecht , gering
dat is een luizig vertrek ; die lamp brancdt luizig.
Voorts luisachtig , luisbosch Iuizenbosch , luis-.
bond , luiskop ,, luisnek, sclieldwoorden , luiskruid ,
luizenmarkt , waarschijnlijk , voor pluizenmarkt , vod denmarkt, luiszak , luisziekte , luizenjagt , luizenkanz
luizenknipper , luizenkramer , luizenvanger , luizen.

, J

aalf. .Knipluis, voor den duirn ; ook eenen kleerinaker,,
scheldwoord.
Luis , hoogd. Laus , in de mops. Gloss. luus , ne.ders. luus , angels. lus , eng. louse , zw. lus. FRisCH
leidt het of van bet wend. lizu , kruipen ; LURE brengt
bet tot het bretann. lous , schandelijk , onrein , of tot
]let gr. Ata-o• , eene soort van wormen, op de tong van
eenen bond.
LUISTER , m. , meerv. luisters , in een eenig geval.
Glans , schijnsel : van al Bien aardschen luister ontbloot. VOLLENH. Voortreflelijkheid , roem , eer : die
den luister der andere verdooven zouden. HooFT.
H ► is een luister voor zijn geslacht. In de dagelijk--.
sche taal , noernt men luister , een zeker toebereid water,,
waarmede bontwerkers hun bona glanzen. Zoo noemt
men ook eenen luister, en bet meerv. luisters, in
}yet gemeene leven, eenen armblaker aan eenen pilaar of
muur. Zamenst. luiste'breed : een luisterbreede dag.
PooT. -- Luisterloos, luisterrijk , enz. Het woord.
behoort, met het fr. lustre, tot lux, Licht.
LUISTEREN, b. on o. w., ik luisterde , heb geluisterd.
Bedr., glanzig maken: boat -- hoeden luisteren. Onz.,
met hebban ; blinker: des morgens eer de son luystert. VOND.
LUIG

LUI, LUK.

LUJSTEREi , b. Cu o. w. , i,y luisterde , heb geluasterd
Bedr. , iemand iets kort en zacht aan bet oor z eggen :
iemand Lets in het oor luzsteren. Zatnenst. inluisteren : iemand iets inluisteren. Onzgd. met hebben;
in het verborgene , scherp naar lets hooren : aan d e
clear lui8teren. Die luistert aan den wand , ver_
neemt 4n' eigen' schand , spreekw. JNaauw acht slaan ,
stipt- volgen : luister naar m9nen r•aad. Van dieren
het pcaard luistert naar den Loom. Van werktuigen :
het schip luistert naar het roer. Van bier luisteraar,
luisterzng. Zamenstell. luisternaauw , voor naauw
luisterend , bq HooFT : in 't walen van de naald aan
It luisternaauut kompas; tl--- luisterscherp , luistervast, luisteraink , luisterpinken , wer-kw. , --- lct seerzuster.
Luieteren , van het onde lozen , hooren , lioogd. lau..
echen , lusen , losen , neders. lustern , hannov. glustern , opperd. laustern , ULPHIL. hlausjan , gr. xxvp,^ ,
xAv -ter. In het angels. , beet hlyst, en in het wallis. clust
bet oor. Angels. hlystan , erg. to listen , hooren.
LOT , v. , meerv. luiten. Zeker snaarspeeltuig , dat met
beide handen bespeeld wordt , en een zeer aangenaam geluid geeft : op t getokkel an de lust. HoOFT. Zarnenstell. luitmaker, luitslager,luitslageres, luitsnaar,
luitspeler , luitspeelster , luitspel.
.quit , hoogd. Laute , middeleeuw. lat. laudis en lautus. , enge lute , ital. liouto , spaane laud , deen. en
zweede lut , bob. lautua , gr. AaovTo , arab . alaud.
Er is wel geen twgfel aan , of het behoort tot den
wortel laid, geluid.
LUITENAiNT , ond. m. , meerv. luitenants. Die zekeren
rang in de kr4gsdienst bekleedt. Stedehouder , plaatsbe.
kleeder. Zanienst. luitenant-admiraal , luitenant-stadhouder,, enz. Van bet fr. lieutenant.
LUIZEN, b. w. , ik luisde, heb geluisd. Luizen zoeken. In den dageli kschen , en wel lagen stijl : iemands
1 eurs luizen, hem bet geld afwinnen , aftroggelen. En
u de tasch .te luizen. J. DE DECK.
LUK, o. Voor het geluk , de fortuin: door 't dcvaelziek
luck. VeND. Poor noemt Christus : brooddeeler,, visschrenluk. Eng. luck. Bij de Dichters zqn de zamen,

stelUngen in Eebruik : hukgodin , lukster, lukarz. In

den

LUK, LUL, Luri, LUN. 99
ten dagelijkschen stiji zegt men ook: luIraak , Ink of
raak , of lith op raak ; ci. i. bj geluk zal het raak zijn,
of gebeuren. Van hier lukkig. RODENB. 139 GIJSB, JAP.
lockig: 'k rpiert dc lockigste iniasche.
LUKKEN , 0. W. Lukte , is gelukt. Gelukken : Lukt
my dat , dan hen ik behouden. Rfrs op , hoe zal 't
hier lucken ? V0ND.
LUL , V. , meerv. lullen. Driehoekig zeil , dat voor op
kleine schepen gezet worth ; kluiffok , breede fok :
koos de lul Poor 't zeil. Huyo. Staeg lul en foci
byzetteri. DE BRUNE. Van Wien, lolleri , dewiji het
dit zeil cigen is , te lollen , of te lullen , d. i, te wapperen , en door den wind been en weer bewogen , zeker
geraas te maken.
LUL , v. , tneerv. lullen. De pijp aan eene pomp , waar
nit het opgepOflipte water loopt. De pijp aan de
slang eener brandspuit , waarvan lulleman , die, bij bet
spuiten , deze pup bestuurt , orn het water te leiden. Ook
draagt , in de gemeene taal , het maunelijke schaamdeel
dezen naarn. Eene pjpkan , waaruit kinderen zuigen
geef het .kind de: Jul. Hoogd. Ludel. Zamenst. lullepels , sletvink , ook bloedbeuling.
LULLEN , zie lolleri en belul.
LULLEN , o . en b. w. , ik lulcie , lieb gelulci. Onz. met
hebben. Uit eene lul drinken. Het woord schijut do
beweging van den ruond , onder het zuigen , na te bootSen. Den tijd met zotte taal doorbrengen : wat &taat
gq daar te /ulleiz ? in den lagen stiji. Doch dit schijut
van ons oud lul, lol, (ratio harmonica) af te stammen;
waarvan ook lullepqp , doedeizak. Bedr. , bedotten : hq
;al mq niet lullen , in 'de geineene volkstaaL Lug. to
lull.
LUMJ\'IE, v., meerv. lurninen. Zeker achterstuk van eenen
os. Zamenst. luinmestuk, lummerharst.
LUMMEL, m., meerv. lummels. Zoo nocmt men 1IL
Gron., eenen zekeren zoeten kook. In do lotnpe straat
taal noemt men eenen lummel, eon stork, onbeschoft
manspersoon; ook eenen onnoozelen hals: Iii is een
regte lummel. Van bier lzsmmelachiig.
Lumme en lumml schijnen tot cene bron, met lam,
lomp, Romp, te behooren.
LUNDEREN, (lentereri, lunteren), o, w., ik lunciercie,
•
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LUN, LUR, LUS
heb gelunderd. Tairnen , sammelén ; d0C14
,V i e t, daa luncirencle , dus perre. H0OFT. Met gee!
luntereri. HOOFT Van bier luncleriizg. Misschien met
bet lat. lent Z-8 , Iangzaain , tiit cene bron.
.

LUNS , (bij Kir. 1uhd8e , lundsh , lonse ; men gebrukt
ook lens) , \'. , meerv. lunzerz. Eene spie door het
einde van de as gestoken , opdat het rad niet uitWijke.
Van hier /u/ten , eene 1ins voor het rad doen.
LURF , v. , meerv. 1uren. Een ingekeept bout , in eene
vinkebaan gebruikelijk. In do dagelijksche taal zegt men
lemarid bq de lurven Lrqgen , hem aanpakken. Vat
1,

ze , roeper , by de ll4rPe!I. V0ND19
& lurkie , lieb geiurkt. Gedurig aan
LURKEN , 0. W.
de borst liggen , en met kicine teugjes zuigen : die mock.
lurki actn moeders bor$t. VOND. Derke1ijk bootst
het , als hdkm de bewegin van den zuigenden mond na.
LUS , zie 118.
LUST , ni. , meerv. luslen. Vertooning van zijn gevoel over
het aangename : het was een lust , dier.s tuiri te zien!
Dc gewaarwording zelve van bet aarigename : met lust
arbeiden. Flierheen behooren de zamerigest. : lancliust,
j a gtlu s t jolustprieel, lustvaranc1e, Iatwoud,lust
bosch , lustliof, lusthuis. De neiging , het verlangen
iaar bet aangenamé, of dat ons als aangenaam toeschijnt:
1k voel een' wondreri lust. HooGvr. 1k lieb geene
lust tot eten. Eene verkeerde begeerte : de z'angeI'c
prouw Iieeft l!18tefl. In eenen kwaden zin , eene onge
regelde , zondige begeerte ; vooral in het meerv. : geile,
sckandelqke , 9uile , onmatige, eerlooze , toomelooze
lusten. Zyne lasten den teugel ge'en , dienen ,
doerz en. Ook in het enkelv. : z/ne lust aaa iemanc
lioeten , dat is wraakkist. Zi/riers lust hoe/en is ook zijm
nen trek volgen, in enen goeden zin. Zamenst. buiklust, eetlust, heblust , /zeerschlust, onlust, u'ellust
Lusteloos, lusteloosheid, lustrqk.
enz.
LUSTEN, onpers., w., het lustte, heeft gelust. Belieyen, met den derden naamval: maer indien 't hem
niet iustet u te lossen. BIJBELV. Mq lust een tafe
reel tot lof van 't y te ?naelen. ANTON. Al wat
hem lu8t, doet hj. BIJBELV. In het bijzonder, gaarn
eten: ml lust geeri leesch. Ook bezigt. men het, in
de 'dagelijksehe verkeering, bedrjv.: ik lust geen lee.ceh.
LUS

lot

LUT, LUU, LUG'.
LUSTIG , b v. n. en bijw. , itietiger , lustE.ggt

.

A,atigena-

me gewaarwordingen naar buiten vertool,ende , vrolLek :
altgd even lustig. Oneigenh. zeer , veal :, hid kreeg

lustig om de ooren. Dat kind eet Lustig. Indien
ik elders zijnen lof wat lustiger oph uu l. HOOFT. --Lustig'! een woord van aanwakkering : lustig kinderen!
Van bier lustigheid, lustiglgk.
LUTTEL , (bij KIL. ook litte/) bijv. n. on bigw. Klein .
Bering , weinig : dit beef t luttel te beduidea. — Voor
luttel tads. J. SPEx. Luttel kennis. VoND. In bet ge..
meene leven ook lutje : een lutje kind. Of als zelfst. :
dat lutje. -- Zeker op een lutje naa , d. i. op weinig
na , bi HooFT , die ook lutsken heeft , voor een weinigje : men tu^jfelde een lutsken. VOND. gebr uikt een
lutske , voor een weinig tijds. lie En ,elschen zeggen
littel, de Grieken uroc.
LUUR (Itzijer) , v., meerv. luren (lucjers , lugeren). Win-deldoek : een kind in de luren tvinden. Pig.: iemand
in de luren leggen, als een kind behandelen , bedotten.
Zamenst. luurmand (lu q ermand) enz.
LUW, bijv. n. en bijw., luu'er,, luwst. Waar men tegen
den wind gedekt is: de luu-'e zgde, van het bosch.
Vliedt fluks nae 't luwe bosch. IIo0FT. Van bier
luwte , eene luwe plaats : in de luzvte der hooge bosschen. PooT . Fig., bedekkiug : wij missen de luwte
van uwe zijde . HoOFT. Voorts bet o. w. luwen , voor
luw worden , minder winderig zijn : het begint te luwen.
-

J3 j overdr.: dat luwt wat, die zwaribheid vermindert.
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M.

M.
:iii, de tvvaalfde letter van het nederduitsche

ABE behoo-.
rende tot de lipletters. Zie verder mime nederd.
Spraakk. D. I, S 46, 47.
MAAG , v., meerv. magen. Zeker inwendig deel des dier.
Jijken Iigchaams , in de gedaante van eenen zak , waarin
de spqzen opgenomen en verteerd worden : eene goecle,

gezoncle , zr9aAke maag heblen. Jig liceft het at in
zqne maag, in den gemeenzamen spreektrant , voor
1heleft bet a! weg. ZamenstelL hoenclermaag, eiz.
maagclarin , inaaghoest , maagkoekje , nzaagmidclel,
lnctagpqiz , maagpoecler, mactgsap , maagwater, maag
2iek1e , enz.
Mciag , Nj I3AB. MAUR. , in de achtste eenw,, inago,
rngeIs. maga , hoogd. Magers , eng. ina'. De tweede
Iielft van bet gr. en lat. stornachus behoort , riaar alle

waarschijnlijkbeid , ook hiertoe.
MAAG9 m. en v., meerv. magen. Bloedverwant ,
staande Priende n ,ioch magen Izebberi. Van bier maag$chap , bloedverwantschap. Zamenst. maagscheiding,
verdeelirig van eene erfenis , ook boedeirol. Maagtaal,
optelling der magen, inaagzoea , cen derde deel van het
zoengeld , gaande aan de geregtigde Magen en borgers
in do regtsgeleerdheid. Man en maag zeide men ouh
ook, voor elkeen -'ersarnelcle /zi man en maghe,
verzamelende hj al wat hij hon. MEL. ST. Nog zegt men
:

man en maag te huip roepen.
Maag, hoogcl. Mage, angels. maeg. Aitmaga zijn,

bij TATTAN., de voorouders. Oul. heteekende dit woord
eenen zoon.
MAAGD, v., nieerv. man gden. Over bet algemeen, ieder
jong ongehuwd vrouwspersoon. In dozen zin wordt bet
thans niet meer gebezigd; doch daarvoor zeggen wij
meisje, hot verkleinw. van meld, dat eene verkorting,
of verbastering van man gd, maged, is. In eene be
paa!

MA A. ao3
aaldere beteekeeis , een vrotiwspettod , dat ift Beene
vleeschel"ke v erkeering met eenen man gebad heeft. Fig.:
zyn degen is nog maagd , is nog niet gebruikt. Van
iets muagd , onbeschadigd , we! , afkomen. Van bier
maag delgk , rnaagdom. Zamenstell. moedermaagd :
voor de loeder van Jezus , in de godgeleerdheid , maag'-

denliloem , niaagcdenblos , rnaagdenhart , maagden
ILon ig , maagdeamelk , zeker water , maagcdenpalm ,
maagdenroof, maagdenschender, maagdeaschendtng,
maab denschennis , maagdenschaar, maagclenstaat ,
mccag denvlies , maagdenziel , maag clenzwier, enz.
Wijders , eene dienstmaagd : behalven hare knechten
ende hare maeghden. BIJBELv. Doch hiervoor bezigt
men thans algemeen meld. Zie dit woord.
Het stamt ongetwijfeld van het verouderde mag, rage,
bij ULPHIL . magus , een kind , af.
MAAIJEN , be w. , ik maaide , heb gemaaid. Gras , koorn
maaijen, afsnijden. Fig.: de door maait liet teen af'.
Ook wordt het onzijd. gebezigd : met cde voeten magifen , waarvan mac ivoet , en het onz. w. , maaivoeten ,
de voeten krom Haar buiten zetten. Van pier maaier,
rnaaging. Zamenstell. maailand , maaitqcl. Reeds is
de salische wetten is porous majalis een gesneden zwijn.
M. aa/en , hoogd. mahen , usl. inaa , gr. c c v, era " ,.
afmaaijen.
MAAK , v. , van maken. Het maken : een bleed in de
maak doen , bestellen , om gemaakt te worden.
MAAKSEL , zie taken.
IAA L , een reeds verouderd zelfst. n. , beteekenendeeenc
vereeniging; van het oude malen , melen , vereenigen ,y
huwelijken , nog overig in ons gemaal; gelijk ook in
male , voor eene tweejarige koe , als rij p wordende om
te paren.
MAALL^ mede een verouderd zelfst. n., beteekenende eene
verzameling , b zonderlijk , eene opeolijke volksvergadering ,
ins ,elyks eene regtsvergadering , in Welke beteekenis het
niiddeleeuwsche mallus en mallum dikwerf voorkoinen. Bq
RAB . MAUR . is mahal een geregtshof. Maul, of maal-^^
Schap was oul. , in de Veluw , de plaats , waar gerebt
gehouden wordt, en iemand , >die eeuaen eigendoin, en
iegt op een der veluwsche bosseben beef t , noernt men
nzacthnan. Malus is bij EcCARD pull cus Con 'e'n! i
-
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udiciztm civile , placitum , forum causarum en hij
leidt het of van maal, oul. een teeken ; zijnde maaist a d
zoo veel als locus , judicii , dewijl destgds , bq de gere g tslaatsen , een zeker teeken , een boom , een steen , o f
outen kruis gesteld werd ; van welk maal (ma/il) de
Iloogduitschers hun Denkmahl , Grabnnahl, enz. , voor
geden.kteeken , grafnaald , graftombe enz. hebben. Anderen brengen bet tot mactl, gastmaal , omdat de oude
Germanen gewoon waren , htunne plegtige vergaderingen
net eenen maaltijd te besluiten ; hetwelk nog veelal in
gebruik is. JDE RHOFR vindt deszelfs oorsprong in malen , lat. molere , als ware maalstad , maalstede , eene
plaats, waar men maalt , bij KIL. banmolen , mola pz lilica infra terminos jurisdictionis; omdat elk dorp ,
of elke st'eek , zijnen eigenen molen , ztjne vaste maallaats had ; waarom men het kerspel zelf, , en nailertande
het geregt , in lien oord gehoudn , maalstede
noemde.'
MARL , insgelijks cen verouderd zelfst. no , in de beteekenis
van den tijd , hoe dikwe'rf eerie zaak geschiedt ; wordende
alleen nog in sommige spreekwijzen , en wel ` on zijd. en
vrouwel. tevens gebezigd : dit magi , de eerste mnzzl ,
honderd maal; blijvende maal bij bepaalde telwoorden,
even als pond , last , enz, onveranderd ; derhalve zes
maal,- en niet malen. B. onbepaalde telwoorden wordt
7naal ve'rbogen , als verscheidene malen , enz Als bijvvoorden : eenmaal , andermaal , dikmaals , meernzaals , nctmaals , no^'maals , .toennzaals , veelrnaals ,
voormaals ; toenmalig , voormalig , enz. als bijv.
MAAL , o. , meerv. mczlen. Maaltijd . de handelina van te
eten : een maal geven. Zamenstell. maaltfjd , ---- of =$cheirlsmaal , enz.
Van malen, lat. molere, klein, fijn ma ken ; van bier
meet de tanden fijn waken, eten ; waarvan nog sporen
voorhanden zijn. B9 de Laplanders is males iedere soort
van spijs.
MA.AL , (male)_, v., meerv. malen. Kofferzak: en draeglct
geenen bu )del noclt male BI FBELV.
Alcial, hoogd. Mahl. Bij OTFRID. is m.al , malaria,
een reiszak , mantelzak , fr. malle , gr. ,.max®5.
'TAA.LSTROO , m. , meerv. maalstroomen. Draaikolk;
h jzonder de groote draaikolk op de noorweegsche knsten.
Van
,

-
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Van salon , ronddraaijen. Fig. verwarring : in eenars
maalstroom Ivan denkbeelden, enz.
^1A,AL'21JD , m. , meerv . maattgden. Den maalt dt
then hq gaf,, enz. ROTG. Zamenstell. liefdemaaltgd.
legit maaltgd niet van maal en tad, tempus,
maar van maal en het verouderde zweedsche en gsland—
sche teite , d. i. vreugd , vrolgkheid , af.
jNAN, V. , nleerv. maven. De lange haren , welke eenige
dieren , inzonderbeid paarden en leeuwen , van het bo-venste gedeelte van den hals hebben of hangers. Het meerv.
manes is meest in gebruik : de leeut schiudt z jne
WACHT .

manen.
CASAtBON. en JTJNIUS lei en het van bet gr.

icz^yog

? xvo5 ,

af , hetwelk bij POLLUX een halssieraad beteekcnt.
Misschien ziju beide it eene gerneenschappelijke ondere
bron voortgekomen. TEN KATE brengt bet tot ons manen , aanmanen ; lat. citare , admonere , dewijl het
hem waarschijnlyk voorkomt, dat de Ouden , zonder loom
rijdende , de paarden aan de manen bestnurd , en hen daarbij
aangemaand hebben , welken Dreg zij hadden in te slaan.
MAAN , v. , meerv. manen. Day hewellicht , hetwelk des
nacbts , schoon dan Meer 9 dan minder ? licht , en ons
toeschijnt , naast de zon , let grootste te wezen. De
maan schi•nt. In de gemeene straattaal zegt men : hid
is naar de maan hij is weg. 't Is alles naar de
maan. A . HARTS . Fig. de halve nnaan , het tnrksche_
rijk , de '.Corkers : de haloe maene in Karen sehilt
varen. VOND. Wijders draagt, in den vestingboaw , eene
soort van buitenwerken den naam van halve main.
Zamenstell. maanclag, maanjaar , maanoog, ziekte
aan de oogen der paarden , maanstonden , maansc'er—
duistering , maanvlekken , maanziek , maanziekte ,
manescIzq n , enz. -- Bovenmaansch , enz.
1MMaan , hoogd. Mond, bg UL PHIL . mana, IsID. en

zweed. mane, gr. ^^;^ , en
Het lat. rnensis en,
naar den dorischen tongval
menstruus behooren insgelijks hiertoe. WACHT. en an-deren brengen het tot manen (herinneren) , waarvan vermanen, of tot bet hebr. manah , tellen , dewijl de af.'

OTFR. mano , eng. moon,

wisselende gedaante der niaan , van de oudste tijden of,
ter verdeeling van tjd en bezigheid gebruikt word.

:AND , v., meerv., rnaanclen. Van macrn. De tijd ,
G5
waar-
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waarin fLle tnaan haren loop volbrengt. De Iivaalf
den c'an het jaare Den zeventienden dezer (voo r
deft zeventienden dag dezer maand). HOOFT. Van bie r
nic andelq s , bqw. , nzaandelgks:ch , bijv. n. Zamenstell.
mwandhrief, maandeeel , maanddkciven a, maandgeld ,
jnaandstaat , maandwgzer , enz.
MAANKOP , zie mankop,
NAAR , bow. en voegw. I3ijw. , alleenlijk , slechts : laat

hem maar komera. 1k zal hem maar schrijven.
Voegwoord , in verscheidene beteekenissen voorkomende :
hq konde gezond z n , maar rigt zijn levee daar-

naar niet in. Ik wachlte op hem ; maar hq ksvam
niet. ..4ch , wanneer ik haar vond ! maar ik droom.

1aar wordt ook als peen zelfst. naan w. gebruikt : die
zaak ' heef t een maar , heeft hare bedenkelijkheid ,. is alleen onder zekere voorwaarde waar. Er is niets zoo
s;choon , of er is een maar by '.
MAAR , (mare) , v. , meerv. maren. Een zeer oud woord,
beteekenende gerucht ,, tijding : op die maare. HooFT.
Zamenstell. blqmaar , nieurvmaar bij HOOFT , straatmaar, enz.
-

,.DEL. is van oordeel , dat dit woord eene nabootsing
van het geruisch is , hetwelk door den verhalenden mond
van eenen , of meerderen , veroorzaakt wordt , hetwelk
eigenlyk bet gerucht uitmaakt. Merjan is bij ULPHIL.
verkondigen , en mard , in het ijsl. , een loflied.
MAARSC [BALK , m. , meerv. maarschalken. Een zeer
oud woord , hetwelk in de salische wetten ` bet eerst voorkomt , waar het eenen geringen stalknecht beteekent , die
bet opzigt over twaalf paarden had. Daar de hof- em
krggsstaat der toenmalige tgden grootstendeels in paarden
bestond , zoo werd dit woord , van langzamerhand , in
onderscheidene zinnen gebezigd, en beteekende , naderhand , eenen stalmeester,, eenen opzigter over de stallen ,
paarden en de geheele ruiterij. In bet gemeen , beteekent
het bij ons eenen Opperveldheer, ook grootstalmeester.
Maarschalk an Erankrgk. Van bier maarschalkin ,bij HOOFT. Zamenstell. VTeldmaarschalk. Het woord
is van bet oude mar, maar, maere , een paard , waarvan nog ons merrie , en g. mare , en bet oude schaik ,

een knecht. Het is derhalve zoo veel als paardenknecht a
in de salische wetten marescalcus , fr. inar•echal.
AIA&RT.
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HART, m . Uit het lat: Mar tius. De derde maand v a n
liet jaar , lentealaand : den derden (op den derden dag)
van Maart. Bij de Romeinen , ten t l^de . van Romulus,
werd )Jfaart voor de eerste, en February , nog later ,
voor de laatste maand des jaars gehouden. . Eerst in den
fare i563 , heeft koning Karel de achtste in Frankrijk
gelast , in alle geschriften , den eersten Januarij als den
eersten dag des jaars aan to merken. En sedert den jars
1576 , is de maand Januarq ook bij ons voor de eerste
maand des jaars gehouden. Bij de Angelsaksen werd de
maand Maart rhedmotzath genaamd , naar hunne Godin
.fiLheda ; en Karel de groote bestempelde deze maand met
den naam van lenzinmanoth. Van bier maartscli , byv. n o
MARS , v. , meerv. mazen. Steek van pen net : oud'e netten , quade mazen. DE BRUNE. Van bier het werkw.
mazer, maasde , gemaasd , mazen breijen , mazen
maken.
Hoogd. Masehe , eng. mesh , mash, fr. mache. In
het angels . is max ecn net.
MAAS, (lat. mosa , fr. meuse) , v. De rivier de Maas
de stroomgodt van de maeze. VoND,. Zamenst. m_zas,

land, inaaslandsluis , rnaasschipper, maasstccd , maasstroom , maaswaal -, . maaswater , maa.szand , enz..-..
Van bier ook het zelfst. overmaas, het land , dat over
de nmaas ligt ; waarvan het bijvoeg. overniaasch: het
o'eruzaassche land.
j'j t .&'r , v. , meerv. maten. Van ineten.. De ligehame..
I jke . grootte van iets : de maat 'an lets nerzen. Hq i
under de maat , Mn de maat niet halen , is to idein.
]De , naar de natuar der zaak bepaalde_, grooue : naar
de i naat mgner krachten. Iets , waarmede men uitmeet : eene . xn.aat erw1en. Van hier overdragt : remand
de rnaat vol doer , vol meten , in alles zijn genoegen
geveii. Zamenstell. hoerenmaaz t , bedriegelijke maat,
koornnzaat, enz.; maatjespeer, bergamotpeer,,, enz,
Voorbeeld, bestek , evenredigheid : op zone n^aat maken. — Datgeen , waarmede. men jets afinect , of de mast
an jets neemt ; eene papieren maat. Zamenst,ell.
kleermiakersmaat , schoenmakersrnaat , voetmacit , -mac tsiok , enz. Zangmaat : de maat slaai ; ook fig.,

bet voornaamste bestuur in iets hebben --=- de maat
houden. Zameustell. dichtmaat, maatgezang ,
maat.

AA, MAD,. NIAF.
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naatU2ik. Tan iraat is ook maatre el, ?'e e
mate/ijk , voor rnatiglijk , _._. mateloosheid , voor uitsp at .
Ling , bij Hoai'r , matig enz. gevormd. Van bier uitermate- , ongemieen, reeds bij M. ST. utermate.
Dit oude woord beet , in al de genoernde beteekenissen ,
bij Istn. mezesa , eng, measure , lat. mensura. Andere
talen erwisselen de s , of z , voor t , als ons ma.at ,
seders. mat , angels. maete , waarmede wij het lat. modius , gr. pwJia 5 , en hebr. ''In kunnen vorgelijken.
MAA i , m. nleer v. maats. Medgezel , makker ; werkgast ,
werkgezel. Het bootsvolk , de maats op de schepen. Met
iemand maat$ , of goed vriend , zg,s ; in de genleenza-me verkeering; ook maatjes : zq waren refit maatjes
met elkander. Zamenstell. bootsmansmaat , koksmaat ,
'

'

enz.

Het behoort tot ons net , merle , waarin bet denkbeeld
van vereeniging opgesloten ligt. A. MYL. zegt , dat men
voetstappen van dit woord vindt in bergomates , bij PLAN.
voorkomende.
-M&NTSCHAPPi1, V. , meerv. maatschappijen. Genootschap , gezelschappel jke vereeniging ter bet-eiking van een
en hetzelfde einde : de Maatschappi tot nut van het
algemeen. De menschel ke maatschappq , de zamenleving.'t Van bier inaatschappen (8ociare) bu A. V.
I). GOES ; maatschappelgk.
MAAUWEN (miaauwen) , o. w. , ik maaucvde .; heb gemaauwd. Geluid maken , als de katten ; klanknabootsend woord. Van bier maaucving; maauu, miaaua :
de 'l at schreeuwt miaauw.

MADE (maai), v., meerv. m.aden. Zeker klein wurmpje
lang an de maxi deurgeten. J. DE DESK. Van pier
madig., maai ig , vol maden : maagige kaas. Zamenstell . hotitmade , spekmade , vleeechmade , enz.
MADELIEF , v. , meerv. madelieven. Zekere bloem. Ku.
heeft ook maagdelief, of maegdelieve , schoon madelief, waarschijnlijk , de echte spelling is, als van het onde
made, neders. made, d. i. vlak land, afkomstig. Madelief is derhalve eigenl^k eene veldbloem , die in de
vlakke velden groeit.

MAF, bi v. n. en bijw. , mafer,, mafst. Laf, mad, vadzig : de warmte nnctakt niq zeer maf. Q:ok words bet
zelfst. gebezigd , in het verklei.nw. mcfje, met de spreekw i;j .

M AG. Ao9
wijzenn : p oor het ma fje loopen , een spot van anderen

zyn -- iemand Poor het mafje' houden , met iemand
den spot drijv'enn. Zq is een regt mafje , eene lafEe ,

vadzige beUzelaarster.

AI GAZIJN , o. , meerv. magaz jnen. Eene bewaarplaats,

hetzij slechts eene karner , of een geheel gebouw , waar -w
in zekere Bingen in n7eu gte ten aanatannden gebruike
weggelegd en bewaard worden. Zamenst. houtnzarazijn ,
hooimagaz1n , geweermagazz/n 9 anders tuuighuis, koorn—
magaz n. Een magazgf aanlegge . Fig. , voor eene
menigte , eenen grooten voorraad: iL 1ieb dactrvatz sera

geheel magazçln.
Magazijn , hoogd. Magazin , fr. rnagazin , ital. rnagazzino , sp. , met het arabische lidwoord , almazen.

Het is een oostersch woord , hetwelk vermoedelijk , door
de kruistogten en den koophandel in de middeleenlwen ,
naar Europa gekomen is. Its het pers. is het magzen ,
hebr. V:Iin , machzen ; alle in de beteekenis van eene
voorraadsplaats. Het stamwoord is ' I1, zie echat.
er, magerst. EigenMAGER , bijv. n. en bijw. , inager,
lijk , dat weinig vleesch heeft, in tegenstelling van vleezig ,
Nvig , zoowel van menschen als van beesten : een Lang
mager man. Mager Pee. Wijders , het tegengestelde
van vet , dat weinig of geen vet heeft : mager vleesch.
Fig. schraal : mager land. Mager , ondiep water,
scheepsw. Een wager gedicht , gezegde enz. , dat
Nveinig geest of kracht heeft. Van hier , magerheid ,
magerte , magertjes. Ook mageren , het o. We , voor
wager worden , reeds bij NOTK. voorkomende , waarvoor
wij doorgaans vermageren bezigen : ende mjn vleesch
is gemagert , 800 datter geen vet aen en is. BIJBELV.
Mager, hoogd. mager, deen en zweed. insgelijks mager,, eng. meager, fr. maigre, ital. magro , lat. macer. Het schijnt met het gr. ti pas tot eene gemeenscbap-

pelijke oudere bron to behooren, en aanvankelijk klein,
dun, rank, beteekend to hebben.
MA.GGELEN , o. w., ik maggelde , Izeb gemaggelni. In
Groningen gebruikelijk , waar bet beteekent : niets beduidende haken en oogen met de pen op bet papier halen.
MAGISTRAAT , m., rneerv. magistra ten. Een uit bet
lat. m:a gist ratus ontleend woord, beteekenende den
stadsraad , de raadsvergadering eener stedelijke regering :
tot

]to MAG.
tot den mnagistraat kiezen. HooFi'. Zatnenst. rr^„^gzs-

traatschap , b j HoOFT majestraatschap; magistra a t s _
per•soon.
MAGNEET , m. ,, ineerv. magneten. Zekere ijzersteenn ,
welke het izer aantrekt , en zich , onder daartoe behoo..
rende omstandigheden , bestendig naar het noorden draait ;
bij ons ook zeilsteen genoemd , dewgl men zich daar van
bt)zonder in de scheepvaart bedient. Fig. , voor alles wat
santrekkelijk is , vooral in de taal der liefde : II' word,
dagel/ks, door uwe bekoorlgkheid , ale door eenen
magneet, aangetrokken. Van bier magnetisch , met

de aantrekkende kracht des magneets voorzien. Zamenst.
magneetnaalcd , magneetsteen. De benaming magneet
is uit het lat. magnetes , gelyk deze uit bet gr. -xw 4q ,

welke deze Steen , of naar het landschap Magnesie in Lidie , of wel naar zekeren herder met name ..1l agnes ,
voert , die deszelfs aantrekkende kracht het eerst zou ontdekt hebben.
MAGT , V. , meerv. magten. Zoo wel let vermogen o rn

iets tat dadelijkheid te brengen , als ook een met tilt vermogen begaafd wezen.
De natuurlijke kracht of sterkte van iets : God bezit
eene oneindige magt. Uit al zi,^'ne magt loopen ,
enz. Eene groote magt (een groot krijgsheer) op de
been hebben. Fig. uiterlijk aanzien : een nzan an magt
en gezag. Menigte , veelheid : eene magt an Polk,
van geld, enz. Maght van op ge'le.ide granen. VOND

Inzonderheid , het zedelijk vermogen om iets te doen of
te laten : magt over Leven en dood hebben. -- Vervol-gens , een met bijzondere magt begaafd wezen : helsche
magten. Encle den machten in den Memel. BIJBELV.
In deze beteeken is wordt bet meest gebruikt van magtige
staten , het zij koningrijken , of gemeenebesten : de fnagten van Europa, de magten der aarde. Van hier
magteloos , magteloosheid. Zamenstell. magtbrie f,.
volmagt, magtgever, die de volmagt verleent , b9 HooFr.
ilagtspreuk , rrmagtzvoord, -- volmagt.
Magt, hoogd. Macht, voor sterkte bij Isinon. reeds
i nagti , en s;. might. Het stamt van molten af; en deszelfs ouderdom hlgkt uit het lat. majestas , magister,

maristratus 2 en ook nit het gr. piva;. Zie magtig ,
molten.
1'1AG-
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. .GTIQ , bijv. n. en bqw. , magtiger , magiigst. Van
magt. N a tuurlijke kracht , vermogen hebbende : de leeucr,
is een magtig dier. Dat vele , middelen heeft , om zijn
oogmerk te bereiken : een magtage vy"cznd -- een maghg rijk. Fig. een magtig huts , een groot , ruim hues,
Welke beteekenis met het gr. ps' c overeenkomt. Zoo ook
eene magtige, , groote, menigte volts. Magtig zjn ,

in staat zqn : h# is nog maglig om te betalen. ,den
land magtig r-vorden , in zgne magt krggen. Hq is
zigne zinnen, ook met den tweeden naarnval , z#ns verstands , nog magtig. Vele talen magtig zyn , vele

talen kennen. — Magtig wordt ook van spijzen gezegd,
die sterk gekruid en gesousd zijn. Van bier zegt men
schhertsende : dat is mi/ te magtig, wanneer het to hoog
in prigs is. Ook words het, bij andere bijvoeg. naamwoorden gevoegd , om eene soort van overtreffenden trapn
to vormen', voor zeer : magtig ryk. Van bier magtigen , magtig waken , magt geven.
MAJESTEIT (ond. w. , van het lat. majestas) , v. , meerv.
majesteiten. De hoogste, In het gemeene leven , aan
niemand onderworpene magt en waardigheid. Eigenlijk :
de majesteit beleedigen, kcvetsen , zich tegen die
hoogste magt verzetten ; waarvan de misdaad van gekwetste majesteit. Gods majesteit. Fig. , de dadelijke erkentenis van deze magt en verhevenheid ; eene beteekenis , welke alleen in de overzetting van den bzrs.
voorkomt : uwe , o .Heere , is de grootheijt erode de
majesteit. Fig. : de zon gin, ' op , in volle majesteit.
Een met de hoogste magt bekleede, persoon : zijne ,leizerlgke , of koninklyke Majesteit. Zamenstell. majes-teitschennis.
Ma jestei t ,, met den klemtoon op de .laatste lettergreep ,
hoogd. Majestat. Het lat. majesta's, gelijk ook magnus , heeft overeenkomst met ons magt en mogen.
MAJOOR, m., meerv. majoors, majoren. Van fret mid=
deleeuwsche lat. major; zekere krijgsbevelhebber. Oul.,
bezigde men ook meyer,, in de' beteekenis van bewindhebber,, schout. Van bier majorif, megerq : de ma-Jorq van 's Hertogenbosch. Zamenstell. : generaalmajoor , plaatsmajoor,, tamboermajoor, enz.
MAK, bijv: n. en bi w. , makker, makst. Tam ,_ -niet

wild; eery nak paand. .tem4nd mqk maken, beteugCr
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MAK.

gelen , weerhouden. ,fir gaan vele make sc4apen ig
een hok , bezadigde menschen schikken zich wel.
MAKELAAR, m. , meerv. makelaars , makelaren. Mid.
delaav in koopmanschap , ..4.. een beeedigd persoon , die
de koopen sluit , in tegenoverstelling van beunhaas. De
vrouwelijke naam is makelares , makelaarster , makel_
$ter , bij HOOFT Van hier makelarq , anders gewoonlijk nxakelaardy , voor het ambt van eenen makelaar.
Somtn.igen hebben maakklaar geschreven , als zijnde
iemand , die de koopen klaarmaakt ; doch dit is meer
aar dig, dan gegrond. Makelaar is niet anders dan een
van bet werkwoord mctkelen gevormd zelfstandig naamwoord.
MAKELEN, b, w., ik makelde, heb gemakeld. Voortd.
w. van inaken. Eigenlijk derhalve, diku'jth , of herliaald, maken. want gelijk maken ook beteekent eene
zaak beschikken , bezorgen , zoo geeft make/en to kennen
een aanhonde nd bezorgen , een over en weer beschikken ,
over en weer gaan ; verder , bij elkander brengen , veree
ni en : dat ik scli Jne gemakelt to hebben. HOOFT.
Die zaak zal wel geinakeld worderz. Van hier make-

-

ler, makelaa!•.

"TAKEN , b. w. , ik maakle , heb gemaakt. Dit woord
schijnt oorspronkelgk beu egen beteekend to hebben. Van
deze grootstendeel.s verouderde beteekenis zijn nog eenige
weinige ov erblijfsels , in de volgende spreekwijzen , waar
inaken als een wederk. werkw. voorkomt , en van plaats
veranderen , zich elders been begeven , aanduidt : maak
e4 van hier. Zich weg rnaken.
In eene meer gewone beteekenis , handelen , werken : I^cj
Iieeft het slecht gemaakt. Hq zal het niet lan e;
meer maken, zal ophouden to Leven. Aan iets bestaan
geven: die den hemel ende de aerde gemaeckt heeft.
I3IJBELV . Boter, kaas maken. lemand plaits maken, hem ruimte geven. Op iets rekening maken
fig., op iets staat waken. Geweld maken. Veel ophef
van Lets maken. Eene wet maken. Zich een denkbeeld an iets maken , — sehulden maken, enz. lemand voogd , ei j enaam inaken, ook tat voogd
enz. Zyn goed aan iemand maken , bn uitersten wil
daarover ten voordeele van iemand bescbikken. Vr ede'^
maken. Zich eenen naamm inaken. Legg begin met
-

iets

MAK, MAL.
r,
.eIs
inalen. Kearns me £emctncl maL'eii. Een cinde
awn deäak rnai&en. Zija water maken , Iozeu. Je'flzand aân het lagclzen, aaa het 8ch,'eqen maken.
leinanci a"in , rijk , gelukki g , gezonci , leperscl , has-.
taard inaken , (IC weikendc oorzaak daarvan zijri. Met
kind maken , bevruchtèn : want ellèrt wq die ajdwr^
field zegg7ten , o en clraeg/it sq øari ghenen man,
dan Pan den Engel, dieë met kyncle /zeeft gitemaeckt. LEV. J. Ca MaaL' , dat 1U/ koine , Veroorzaak
het. OJ)Fegt bérouu' mctakt aules wecler goeci. itc
bed make/Ti wOrst ,waken. Van bier bet veiled. deeiw.
gemaakt dat niet alleen voltôoid , rnaar Ook gdwongen
geveinsd beteckeut. Zie hetzelve. Maker , iemand , die
iets rnaakt. Zarnenstell. blokrnaker , glazenmaker, hode,z;náh,r , enz. \Terder makil2g , in de regtsge1cerdhei
gebruikehjk : making -'an of hi/ uiterslen wil, ook e,f
makinç. Anders altoos in zamenstelling : hekendma'ing,
geIijkmaAing enz. Wijders , makeri/, alleen in zamen
stefliiig gebruike1ik : az/rimakerij kettërmaker/ enz
El indeltjk 772aaksel, gewrocht : het maaksei zynér 'ingerer. J3IJEELV. OOk voOr licinding , fatsOen : lukien 'am
inaakscl. HOOFT. Zameristell. )2aak1oon , i2ciak$eioos
iriformis' ) bj VOND en H0OPT
MAKKELIJK , bijv. ii. en hijw. makkelqA'èr , makkelijkst,
in de dagclijksche taal gebruikel9k. Hetzëlfde als gemak .
kelqk. Zie (lit wOdrcl.
MAKKER iii. , nieFv, makkei'e. Medgezel , máat. Van
bier 772akkerg, JMJ HOOFT , in den zin van colkgzim,
,
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com)entus ,
intkkerscIzap rnakkerscfiappen ingaen.
n
OUD
awenste1I schoolmakker , speelmalLer , ez
MAKREEL , iii. , rneerv. makreelen. Zekere zcviCb. Fr
maquereau , elig. ,nackarel.
meerv. ma/len. Bij de lniis en ähdepstimmcr
MALL , 0.
lieden øok bi; (le smeden, molenmakers O n añdere handwerksIliden gebruikelijk, voOr een voôrbèëld in bet kkin
waaruaar men jets in bet groöt maakt: overeenkornende
met het oude maal eeñ beèld, eeii teeken: cen hotaen
ëeri /zere/z mal. De spanten, of het mod1, waarna'
—
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—
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cen schip gemaakt worth: het mcii Pan een linieschip

Het hout, dat de Timmerlieden gebruiketi 0 oz:n eeien
winkelhaak, die verschoven is weder winkelregt to Mi tten,
yordt ook mcii genoernd.
H
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MAL.

AL , bijc. ii. en bijw. , mailer maist. Niet wij, , gck6
Tussi'en mal en Proed z/n , half dwaas zijn. A1 t.
toegeveiid , al te inschikkelijk : Z /12e Moecler is zeer v2a1
et It ui;. Oak als zelfst, het mal, voor zotheid , kin.
deacIiigheid . ook teeldrjft , in de dage1jksche taal : het
mal is bq hem al o()er. IIOOFT iieeft mqnschenina1.
Van hier inahjd , ook mailigheid. Wjders , het onz.
werkw ma/len , zich gekke1jk aanstelien.
1ALDER , o. , merv. malc1ei'i. Muthie , eene soort van
kooriniaat : cen inalder tarw , haver, enz.
MALEiN , I). we , tk macdde , lieb gemaald. Van het oude
inaal , cen hceid , een teeken. In bet algenicen , af heel-.
den ; teekenen , cnz. In eeiie bepaalc1ee en meer gewo
ITIC beteekenis is malen met verwen albeelden , sehilderen,
inzonderheid met inachtrerning van Iich en schaduw , in
onderscheiding vui teckcneii , enz. Len beeld , een land,Schap , ccii 1loemstuk malen. Op gias , op doek
enz. malen. Schilderen is meest in gebruik. Z i e af777a/e7l. Van hir ma/er sehilder, ?nalerij (hij Ku.),
schiIdci'j. in zoover tot bet teekenen en schilderen het
heen en weer b&wegcn van de teekenpen en het peliseel behoort , schijnt bet ret bet vo1gerde malen verwailt to zi)n.
MALEN , b. sv. , ii& maalde (oul. mod) , /zeb gemalen.
Oak onz. , gdijkvl. : ik maalde lie/i gemciald. Eigen-.
1k , zich heeii en weer hewegen , bijzonderlijk zich in
eenen kring bewegen , ronddraaijen ; cene bij ons
veiouderde betcekenis , svclke echter iiog in eeriige spreekwijzen oveigebleven is, zoo als iader bj bet onz. weikw.
malen zal i)i[jkCn. Zie incials/roorn. In eencn bepaal-.
dcren zin , door been en weer bewegeri verbrjzekn , vergruizen ; eigeL)kSL en gewoonhjkst , tusscben twee steenen
vcrbnjzelen , ijn naken , tot ineel maken : koorn malen

mosterd 7naien , h-offij malen. Twee vrouwen suifrn
te samen ma/en BTJI3ELV. 111€ eerst koint , die eert
.

7flacilt , w ov( h('t crste geboipen , spreekw. I)it woord
7flalcn soydL IL tk BiJBL\T. 00k voor bijslapen , 'dec-.
schc1tk te docu liebben gebczigd : coo meet mi/ne huzjs
1

'roiu-'e met eenen citideren ma/en. Van bier ma/er,
incictisier, OOk voor do tanden: wanneer de maalstere
zullen stil staan. BTJBiLv. Zie gemaal.
Bij ULPmr. ma/tin , eng. to mill, lat. inolere , gr.
, fr moci/dre , i?zdre. Recth3 in bet hcbr. is

M ALI
in stukken WrijV 'Cf. Ons creel , ,noun. , m ul , lat. nz olljs
en demoliri zlin daarmede verwantschapt.
MALEN , o. W. , ik maalde , heb gr maald. Zich heeu
en weer bewegen : hoe start gib► zoo te malen ? Van
hier ook gemaal , voor gedurige bevve ink,. Bij overdragt ,
m4meren : zij begint te malen. Hoe li ng h eeft zi/
reeds gefnacld ? niet gemalen. Van bier cook malerU ,
coaling : gij zrjt in cle mmaling, in de war. -in de maling komen , door bet genneene yolk , op de straat , om-

singeld , en van den eenen naar den anderen. kart , getrokken , gestooten worden. Ook zegt men : er nzaalt
fnay jets door het hoofd ; eigenlijk : er word: jets in
:nijn l ioofd om en om gedraaid , dat komt m►ij gedurig in
de gedachten , en ik peins daarover , bij lierhaling.
MUEN, (Mellen) oud werkw. (bij KIL.) , beteekenende
vereenigen , huwelijken , waarvan ook maaldag , voor
trouwdag, in gebruik geweest is. lie gemaal.
MALIE , v. , meerv. aalib'n. Een rir' g van ijzer of kOperdraad : een wa enrok meet stalen mallen. H00GVL.
Ook eene ijzerexj of koperen pen aan een snoer , anders
nestel, Zarnenstell. maliehemd , of maliWnkolder , kolder met malien bezet , een soort van krijgsmans harnas.
In let fr. maille , ital. maglia , sl_). m alrt , eng. mayle ;
rniddeleeuw. mczlia.
MALI , (fr. mail, lat. ma/Zeus lusor•iu s) , v. , meerv. malien. Eene kolf, waarmede men in de maliebaan speck,
anders malieko Zamenstell. maliebaan , maliehuis ,
malieklik. Van bier ook malien , in de naaIiebaan speIen : ik maliede, heb gemalied.
1 `IALKXNDER , voornaarnw. , onverbuigbaar , bebalve in den
tweeden naamval , malkanders. Hetzelfde ads elkancler.
Het is zanmengesteld nit malk , d, i. elk , bij KIL. c uis^
que , en ander. Oul. bezigde men ma/k, buiten za-.
menstellirig : manic lent hem sellen wale. MEL, ST.
MNLLEN , zie mal, bijv. n.
MALLOOT , v., meerv. malloten. Zie loot.
MALLOTE s waarvau het meerv. buiten gebruik is. Zekere
soort van steenklaver. Het is verbasterrl van mililote , in
-

het lat, melilotus , fr, melilot , ital. meliloto. Zamenst.
mallotezalf.
MALSCH, bijv, no en bijw• , malscher, rnalscizt, zeer
malsch. Zacht , week : ma/sch 9leesch. Jig.: c^en
malsch .
H 2

M A L, M A. M, M A N.

7flaI.cclz, znc}it viocijend , Pers. Mal8cILe kusjes. Van
bier nz alch7zeid , rnal:clielyk , mal8chje8. ilet staat,
Un aanziefl van zijnen oorprong, met het lat* mol/is
gr. , OilS inolni , molsem , mid en nuzlen , in Ver...
band.
MALUWE , nza1w , v. Zeker kruid.
r1ALVEZE1 , . Een goudgele , ba1semachtge , zoete wiju,
welke om de stad Napoli di 7flL2ZPa8UZ in Morea wast,
en van daar zijnen naam heëft.
v. , nieerv. maminen. De borst eerier VrOthv , in
de gemeenzame verkeering. Ook wordt bet van diereri
e1)rUikt. Van bier het , in den gemeenen spreektrant gebvnikejke inammen , voor zuigen : cle jonge wil mam-.
men , geef item je polite uyer. J. \Tos. Ku. heeft het
in den zin van zogen. Mam , marnme worth ook overdz'
gebezigd : lzoudencle 4nterperi voor de mildste mam
me, cUe 't oorlogh coog1. H0OFT. Van bet lat. rizam
ma. , fr. ma,neile.
MA.M['VIELUK , In., rncerv. mammelukken. Een arabiesch
woord , dat eigenlijk eenen slaaf bteekent , en waarmcde
men in Egypte , diegenen pleegt aan te duiden , welke
van cliristenouders geboren , doch in bunne jeugd gevar-'
gcti , on in tie mabomedaansche godsdiel]st opgevoed zijri
geworden. In eene ruimere beteekenis wordt het woord
mainineluk genoinen voor iernarid , die de c1iriste)jk
godsriienst verlaat on deh turksche& ombeist.
MAMMON , xii. Tijdelijk vermogen , in eenen verachte1i)ken zin , en in zoo ver men daaraan zijn hart bang.
Een grieksch woord , door de overzeuing van den Bijbel
tot ons gekomen : G/ en koncit Gocle niet dienen,
ende den mammon, Bet is van bet gr. gretig
Verlangen , aikorestig.
MAN , in. , rneerv. mans , ynctnnen. Een deroudste woord-en nkt alleen in oaze, maar ook in alle enropesche taa.
len. Ilet hetcekent 1. con mensch, zonder onderscheid
van geslacht; in welke beteekenis bet, van den tjd van
KEB0 af, voorkornt. Thcsz uuort th ist man nuorten,
beet bet bij OTFR., voor: bet woord is mensch gewor
den. Farm manno ziju bij KER0 menschenkinderen.
Eon man beet in bet angels. waerrnaiz, eene juffer maedernan, eene vrouw wifman, eng. woman. Moiuiop,
hIRE en anderen hebben in be reede getoond, dat de
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tweede lettergreep in bet lat. homo , (bii de okide Latit'ncti
ILernon , honion , luimon) it, Iiurnanus ; nerno en im.nfza
xis , onmenschelijk ,, nicts andevs ,fan ons man is. In de .e

beteekenis is bet bij ons verouclerd ,. sedert het claarvan of

geleide mensch meer in gebruik gekotnen is. Tntnsschc.c
zijn ons onbepaal'd,e voornaamwoord men , era het zame1-gestelc a iemcxnd , niemctnd nog overbltjfsels daarvan.. Ook
Lin er nog versebeidene gevallen , waarin bet woord mart
J
personen van bei+derlci geslacht aanduidt , be v. de ge ^meene man , voor gemeene 1.ieden , niannen en vrou wens.

.met schip is met man en muffs , net tnenscben en vee ,

vergaan. '.. Eenen persoon , in ecriige spreekw ,zc; 3 ciE Sgemeenen levens gebruikelijk. Zgrle waren aan den
man helpen. . /s de nood aan den man komt. G q
zult mq man en paard noemen , den regten persooul ,
en hem juist uitduiden. lemand woo.!• den man houden ,. voor dengenen,, die jets Sedaan of gezegcl zoc .
heiibCfl.

2. lemand van het mannelijke geslacht , zoniier onrtlerscheid vain jaren. ick heb.. eenen mart van den Il eere
verkregen. BIJSELV. Het vei^kleinw. mannetj e wo I'd t
ook van dieren gebezigd, in tegeno-verstelling van het
uwijf e'. In het dertiqste jaar is men een man , (1 . i..
`
qe' Ben
wv s ei'i areas
c^I^vass-en
man.creleer
q , , ^- d
' ^
tarn ^
sehikt man. Len man an letuer•en. e'en mar. Ivan
on.dervinding. ..e'en man a 'an smaak. flan voo.r roan.

fete rarinetje voor mannetje nrcmaken , rl. i. juist,
ii) al zijne aeelen. Bq is mans genoeg ; ook in het.
meerv. : z/ zi n mans genoeg. 1k ben_ uw man dac pour• , ik sta a daarvoor in.. Ook : ik ben un' marn-, ik
sta a --•- ik zal u afwachxen. Kareds naazaat wva& er
de man niet toe , was er niet geschik.t toe. HOOFT. Wel-

eer was man ook zoo, veel al's eerlijlk man ; van waar nog..
de spreekwijs : een man. een mart , een woord een woord,
slat is : een eerlijk man houdt zgqn woord.. Wanneer er-.
een telwoord voorgaat , blijft bet nneestal onveranderd,
even als bij maten en gewigten: een leger. Pan. twint ig
duizend man; bij HOO1 T ook manneri-.
Meer bepaalcd beteekent het woord man cenen echtgeiiort , in tegenoverstellinng van vrou w , of wiji. Bij O TF- ..
reeds man, zweed. man , in mitddelecu%v. lat. home.
£enen mars nemen ' L r qen. ilea viou Vel. woord is,

H

ma-

X10

11x.' 1 v

mannin , in den bij , stij1: mere salse rncsrzninne heten.
r
Van bier zn^ L I /. , m maiheici
, bij HOOFT ; manneli 'k
tot den ina^n en bet n a nnelijk aeslacht behoorende ; d ap _.'
p er , defog , o i vt}rsehrokken manneijkheid , ook voor

l et ma nehj , seh aar.deel; mannen , eenen man nemen ; ook
fvoor
uemanne,
akkerman , boots.
;

,

, br HOOFT. Zaumenst.

man , enz. Al! a n d e den , (manluiclen , manlui) manmensch , manmoeclig , nanrnoeclig heid , manmoecii^clilk ,
vzannenh .pis , mannen ioedd , mannenstand, mansbeelcl,
- " maf sb ed , manscdom , en mz annendon , bij VOND. ,
faanshanc', ma nsliernd , marishoed , fnansjas , mans-^
hood c1, ooh voor man , -- n;an skleecl , manskieeciin,g ,
s ianrienk1ooster, x °an$iag , mansleen , manslengte , de
aengte van CUIlf n gewonen man , • mans annen , leenmannen , die aehie 'kkenen bezi .uen , — mansmoecler, in
den lager spi'et trant mansmoer , ---^- ansmuts, mans-^
naam , ma;zsoor , nwanneljke nakon eli ng , ook zeker kruuid ,
ITGane9pe rsooa , i a n srok , manszuster , manvolk , ancp f , man en V ouw to geiijk , nanziek , ranziekte ,
fl et tr eervou . van soinmige , met man zammmmengestelde ,
oor en heef lieden , luiden , ens iiiet aar nen , b. v.
amzbrczcht man , as d2baehtsiieden , zie a bacht , enz.
O ulings wei i dit man veelal in plaats van er gebezigd,
,

zx n e do nnanneh jke nitgang der van werkwoorden govormde zelfstandl ,e naamwoorden. Zoo is betornan , bij
OTY R. ' aanbidcler. En nog tegenwoordig zegt men
koopman eu kooper , hanc1r-t'erk8man en hanciwerker
,

enz.

D ewiji in cue rneeste beteekenissen van dit oude woord
bet deiikbeeld van moed en sterkte d.uidelijk doorstraalt,
zoo hebhen cue meeste Taalkundigen bet van het oude
werkov. molten, zv, eed. ma , afgeIeid. Het wend. motsch
beteekent rnagt , en rnosch eenen man.; Welk laatste met
het Iat alas overeenkomt. Ook beteekent het hebr. ge'
her , dat van 1 , sterk, afkomstig is, eenen man.
M ANBAAR , bi v. ii. en b07- , m anbaarder, manbaarst..
Bekwaam one in het huwehijk to treden , van cone vrouw
gesproken , h-u«rbaar, van het oude mannen , d . i. eenen
man nemen. Manbaar worden. Van bier mantaar,

heici.

M AND, (mande) ,_ v., r. eerv. mane/en. Eon van teenen
gev1oehten korf. Door die a mande vcs1len , spreekw. , tot

b^^

hekentenis komen•. Zamcnstell. appelmand , hr(Jodma~d,
ens, - Man denf71c.'l,ken , zelfst, gebruikt : eenen jongen
op net mandenmaken doen - mandenmaber ; mandenmalerii, mandentoerb , manden,,,,intel.
Bet beeft, over het geheel, de beteekenis van diepte,
en behoort tot mond , enz,
MANEN, b. w., ik maande , heh gemaand. Waal-voor
gemeenlijk aanmanen oermanen ; gebezigd wordt, Bij~
zooderlijk ter betaling van eene schuld aansporen , hij laat,
,.;'ch dageliJ°l:1I manen, Van bier maner , maning.
Lat. monere , gr. ftr«f'~ - /A-'¥jlJvtJ, dor, !J..;t.'Vtf», indicaBet scbij ntook aandrijven, leideu to beteekenen , en met
Zie maan,
MANGEL, o,
De afwezendheid eener nuttige ell aangena..
me zaak, - gebrek, Bij mange/pan geld. Bii mangel

mennen in verhand te staan,

"an fJergelding. HaoFT.
Ital. maneo, middeleeuw, lat. manco , fl'. manque. Het
stamwoord is ongetwijfeld ons manb , lat. mancue;
MANGEL, m., meerv, mangel», Een werktuig , waarmede
Olen gewasschen en gedroogd linnen , en ook andere wol-«
len kleederstukken , glad ell zacbt rnaakt, Den, mangel
trebben; Zamenstell. draaimangel ; handssangel , trtJ};-

mangel,

.

Middel.Iat, mancula, waar manculari mangelen is. "Vaal'lschijnlijk is het verwant met ons verouderde mange,; herwelk allerlei werktuig , en vervolgens allerlei kr~jgstuig be-

teekende , bij

KIL.

msgelqks machinae bellicae g~f/,U8;,

in welken zin bet oak hij 1100FT voorkornt,

w.,

;

.'.

.

ik mangelde , heb gemangeld. Af. wezend zijn, van dingen, welke noodzskelqk , of wenschelijk zijn; thans in den derden persoon gebruikelijk: "'~t
geld mangelde, Het mangel: heden ooeral aan geld.
Ook fig~: het mangelt , het hapert , niet aan mjj, dat
enz.. , .Ret mangelt m!i aan ti./il.
.
MANGELEN, b. w., il: mange/de, neb gemangeld;
Door middel vall eenen mangel linnen glad en zacht maken. ZamenstelJ. mangetbamer , mangelplank, man-,
gelrol, man/(elatoJ:, enz,
QuI•. beteekende mangelen heen en weer hewegen; van
daar bij KIL. mutare , permutare , en hij ODS nog voor
ruilen , verwisselen , ill gebruik : eene goede man,geling

MANGELEN, o,

(railing) doen, Van bier, moselijk, de beteekenis van OD.S
Hi
man~

t

MAN.

,nangelen , of door het been en wecler bewegen van, zee
ker door zijrle zwaarte drukkend werktui;, glad niakell.

Zie man,ti el.

MANH .FT , bijv. n. en bijw. , manhafter , manhaft s t.

Van man , en haft , voor hczfti, , van haven , haben ,
hebben. De manlzafte burgerg. Ook manhaftig. Vaii
Kier mmaanhaJt gheid , manha f tigl k. Zie haftig.
'en woord , waarmede
ZANIER , V. , meerv. mar:ieren.

zooxvel de aard en wijs over het algemeen , als ook in bet
bijzonder de aard en wigs der gebaren , en deze gebaren
zelve aangeduid worden. Iemanci goede manieren lee-.
i•en. Dat is geene manier an doen. Gewoonte ,
gebruik : he$ is nu -de manier , zoo gekleed to g t an.
De manier is bij den beeldenden kunstenaar de hem eigene wijs van uitvinden en uitvoeren. Zij is in de kunsteil datgeen , wat in de fraaije wetenschappen de stijl of
schrijfwijs is : een sehilderstuk in de manier an Rub-

hens. Van Maier manierlijk , manierl kheicl , onmanierlijk; ook het bedr. we manieren , goede manieren 1eeren
in het manieren , regelen en zedevorm.en der leejgie-

rir e jongkheit. VoNt. Van bier gemarüerd , morcttus,

Lid

(IL. , wel gemanierd.

1\liddeleeuw. lat. maneries , sp. mar era , ital. maniera,
fr. man ere. TEN KATE brengt het tot bet nude maven ,
mannen ,aaumanen , aanvoeren.
MANIFEST, o. , meerv. manifesten. Een uit bet lat.
manifestus ontleend woord. ,, dat reeds algemeen gebruik4
-

)vordt ; in het fr. nanifeste. Een opcnb.aar geschrift ,
waarin een Vorst , of Staat, de werekt van zjne hande-,
lingen onderrigt.
SAM(, bijv. n. en bijw. , mauke.r, mankst.. Gebrekkelijk
in den gang, van natuar, of bq toeval , verUliukt aan de.
voeten : ,nnank gain. .4an hetzelf c e euvel mank gaan ,
betzelfde zedeli k gebrek hebben. Gil kunt Poor mij niet
mank gaan , gij kunt uwen natuuarlijken gang , uwe geaardheid en ware gedaante , Poor mij niet verbergen. Ook
van zaken , waarin Gene merkelijke gebrekkelijkbeid plaats.
beefs: eery mank bewys. Die geljkenis gait raank.
Tan bier mankheicl. Oul. beteekende het verminkt , in
bet algemeen.
M,I ANKOP , o., meerv. mankoppen. Anders ook heal,
slaap}aoi , , iaapkruid w mcunkop , dat .5/act]) verrvekt,
VO.MD

MA .
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VOND. Zamenstell. mankopstroo p , mankopzaaal.
Bij OTFRID• is het manahaubit , in let hoogd Mohr
ILaUPt.

M AN MOE DIG , zie man.
I\ZANNA , o. Het hemelbrood der h. schrift : utve uaa1ers
hebberi het manna gegeten in de woestyne. BUBELVHut manna der Apothekeren is eerie soort van dauw , die

in Kalabrie op zekere tijden des jaars , op de bladen der
boowen gevonden wordt; volgens anderen , de verharde
zoete sap van zekeren boom ; in het lat. manna ealabrina.

M A.N]NEGELD, (Mangeld) , o. , meerv. mannegelden. Van.
man , in de algemeene beteekenis van mensch , en geld.
Otil. is het in gebruuik geweest , voor de waarde van een
gedood niensch, welke de Naastbestaanden vorderden , of
de geldboete voor eenen beganen moord ; anders ook
u>ergeld genaamd , van ever (nian) en geld , in Vriesland
'nansgelding en tnansboete , bj de vriesche Boeren haud-

lesen , J. i. hrcicllossing.
M XNNELIJK, zie man.
MANINEN, zie man.
MXNSCHAP , v. Eigenlijk , de betrekking tnsschen den
leenlicer en de mannen van leen , of leenmannen , en inzondei-lieid de verschuldigde trouw en gehoorzaamheid van
de laatsten aan den eerste : hulde en nanschap aan zq nen leenheer ber'r/zen. HALMA. Thans gebruikt men
het meest voor mannen , manspersoon : de manschap
pan het dorp bgeen roepen. Krijgsvolk , soldaten : zqn
Leger- bestaat uit kloeke manschap.
M4NSLAG, m. , meerv. manslagen. Doodslag , moord:
eenen manslag begaaan. HooFT bezigt manslaght.
MANTEL , m. , mecrv. mantels. lets , hetwelk jets anders
bedekt. Van hier wordt een wal oin eene stad mantel
genoemd ; zoo ook het hou:en of steenen belegsel on
eenen schoorsteen , en zamengesteld schoorsteenmantei.
Verder, zeker wijd opperkleed, hetwelk over de gewo the
kleederen godragen wordt: eenen mantel deragen , o;;mhangen. Schoon de mantels der kerkiceraars , nieestal ,
tot eene kleine strook zwart laken , of zwarte zjde, welke

zij op den rub; dragen, ingekort z" n , behouden zij echfer
4og deuzelfdeu naau2: mantel en bef aancloen. OokFl 5
dt'a
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MAN, MAR.

drageu so ntnige opperkleederen der vromven dezen naam;
Van dit woord ziju eenige spreekwijzen ontleend., als : iete
met den mantel dei' laefde bedekken. Den mantel
naar den swir4d hangea , zich naar tijden en omstandig
Den mantel op den tuin hanger -hednsciku.

ditzeat risen van cenen geestelijke , die , zich op het land,
bevindende , zich gait vez iu3tigen , op eerie wwijze , waarin
zijn karaktu-.-r hem bkderdijk zou wezen , en die daarom
zijnen mantel op d :n tuin , d. i. op de heining of haag ,
hangs. Ens van dit nederleggen van zijn karakter heeft
deze zelfde spreekwijs eerie andere beteekenis bekowen ,
namelijk van zrn a bt neder te leggen ; in welk geval
men zegt : hq heejt den mantel op den tizin gehangen. Zarnensull. dekmantel, kr/gsmantel, enz. Mantelhuis , waar ro iwrnantels verhuuzrd worden , mantelkoord , manielkr g , mantellls , man telverhuurder ,
mantel. ak. Bet zanmeiigesteldle mante/p jp e , voor het

laatste p pje , dat men in gezelschap rookt , is nog in
gebruik , en waai .;h 4n.l k daarvan ontleend I dat , order
het rooken van de :e pp , de mantels bijeen gebragt en
omgehaugen werdlei , en men zich intussclhen gereed maakte , oni het gezc1schap to verlatcn. Van dit mantel is
het werkw. mantelen gevor•nnd, nog overig in ons bemantelen. Zie fit woord.

MANTELPIJPJE , zie mantel.
MARE , maar, ' eer, v., nieerrv. maren. Oul. gebruikeJijk , voor water , zie m oera ,8 : finder mare verdronken.
M. ST. Zeker water te Leiden draagt nog den main van
ale mare. ./et mmaar- is in Groningen eerie breede
sloot , of wetering , waarin watermolens zich ontlasten. Zie
meer.

MARG , zie merg.
MARK, v. , rneerv. ,'nar•keri. Eiger lijk cen teeken ; doch
daarvoor bezigen wij merle. Zie dit woord. W9ders ,
eene met Yrtarken , of grensteekenen , aangeduide en daarin bepaalde \i=i re , ecu afgeteekende on,trek. Bet wordt
an gelheele Iandcli gebruikt als Denemurk (Denemarken)
Firimark , ens,. Ook van eerie landstreek , vei-scheidene
Vlaatselt in zich bevattende , en binnen hare kyrenspaleaa
beslotcur de ark Brandenburg, enz. Van her de
zamenaestelde mark voek, markgracif, markgruaftchgp v
VIai' ,gravif , t

nrzrkpaccl , markregter, marksteen.

MAIL.
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I' Iizldelee,,wv. lat. mtzrcha , en g. mark , bij UL P U I L.
Larco , decri. mark , zweed. m Zarke , f1•. mom rche. Het
,

r

fit. ^1 ar; 0 ,

cell laiid , kod?mt her I^CIede itl aautr erking.

MAR , o. , meerv. marken. Ze:ker gewigt : b§ (le gouden zilvcr smmmcdc°n gebruikel k , waarsehijnitjk wegens het
rlaaro (T c1sl{ gen to :.ken ,, of den stern:pel , dus genoemd , eii
dcrhalvc t L Fit vorige 7fl:l I'k )e hooret1d . een nark zilver, cerb <1;~ )U,t1. Fig. , is mark, in vale Landen,

eene grootStCiiCeIS ingebeelde mnnilt , bq welke men reke nt, verrn e el k , dew I men weleer let geld plagt to
wig en.
SRI E' T T ' : ,ors. , meerv. marketenters. Een zoetelaar. O gc wijield vats net ital. mercatante , fr. ercadant. In but ital. is zoowel mercare, als mercczrztare
en mercatantare , handelen.
MARKT , v. , neerv. mark ten. Die openbare talrijke zamenkornst van koopers en verkoop ;rs : ter mart gaan.
De plaats , waar gekoch. t en vei kocht vvordt : bq cl r arkt
wonen. De prijs , of de loop der koopwaren : wat is
de markt an de toter ? Onder de marki , boven cle
narLt. Sp:preekwijzen : z'7ae hl'.Uicl ze?/ ter marLt brengen , zic h , in eigen persoon , verd digen. .. q is , van
alle rarkten wecler gekorsen ; hij is een loos en be&! Eeven n e sch ; zinspe ► knnnde w aarschij ulijk op iernaind ,. die
idte marktenn bezoekt , en daardoor hi den ha ndel door
slepen worth. Zamenste!!. kalier arkt, ossenrnarkt ,
ennz. Zoo ook r arktda ,a ,; fig. , eenen goeden rnarkt-dag hebben , veel verkoopen. \ ijclers, narktgang, bet
=p an naar de markt. Eindelijk eenige andere zanenge-;

ste!de , als marktemmer , rnarkikraar , marktkrarer,
a rk tmeester , marktplaats , n;arktpl• J s , mrtrktregt ,
arktreizer, marktschip, markischipper, marktschuit;
,narktsehreeuwer, voor kwakzalver. Van her bet o. w.
markten, ter markt gaan ; en beds•. , voor ter markt
brengen , verkoopen.
Volgens ADEL. , nit het naiddeleeuw. lat. mercatum ,
ma rch,etum , gelijk dit van het lat. mercccri , mercatus.
M L REEN , b. w., ak marlcle , help gemcarlcl. Sclhippersw. ,
beteekenende de zeilen met dun touw, hetwelk men ket-

tingsv ijze door elkander steekt, aan de bjken vastnaaijen.
Van bier marling (meerling) , dun, sterk touw, waar-

ned.e mcii de zeilen marls 5 in het fr. merlin, ons 9nctrltn.

x24 MAR.
lqn. Het is een voortd. werkw. van pflCU'ren , binden ¢
voor mar,'elerl.. Zamenstell. mccrlpriem, marli'eep ,
ncirltouu' , waarmede men de zeilen opbindt.
j^IARI .MEL , in. , meery. mcar gels. Een knikker, waarnnede
ldnderen spelen , hetzij van warmer gemaakt , hetzij al s
mariner ge leurd. Van bier bet onz. w. marmelen , net
zulke knikkers. spelen.
M'IARI^f ELA.DE , ond. , v. , meerv. marmekden. Ingesuikerde boomvrucht , in bet bgzonder kwevleesch , door-.
suikerde kweperen. Uit het ital. marmellada , dat uit
liet lat. melireli , melimelum , melimela sch jnt verbastei d to zijn.
-

1 iARiELDIER. , o. , meerv. mar'meklieren. Een bekend
diertje , net hetwelk de Savooijers en Tyrolers omreizen '.
antlers marmotje genaaxnd , fr. marmole.
MARNIELEN. Zie marmel en :Harmer.
MMARMER , m. en o. , meerv. mariners. Een fijne kalksteen , die in geheele heddingen , waaruit In; gehouwen
wordt , te vinden is. De stof is van het onz. , de steer
nit die stof gevormd van bet mannel. geslacht. Het nleerv.
mariners is voor knikkers (zie marmel) gebruikeIijk.
Voorts , gelijk de latijnsche diehters hun man or , waarnit ons woord gevormd is , voor de o pervlakte der zee ,
voor de zee zelve gebruiken , zoo doen onze dichters
ook met dit woord. Zoo zegt VOND. ergens : de bare
to imelen am in t mariner. En PooT : langs 't marner in het rneer. Zamenstell. marmerheeld , marmer-

In yn , marmers.teen , mna rmersteenmo rtel , inarmerzager. Van bier bet onverbuigb. hijv. naamw. martneren ,, dat van mariner gernaakt is : eene mat`merenn
cuil', enz.
I'IARO'T , (marotte , bij KYL. eene pop , welke men gekken

geeft , om mede te spelen) , v., nog overig in de spreekwijs : elke zot hee f t z n marot, d. i. elk heeft zijne
speelpop. Verkeerdelijk heeft men dikwerf gemeend, dat
in deze spreekwijs , op den bekenden hofoar , CLEMENT
MAROT , gezinspeeld words.
MA RREN , (maren, merren) , b. en o.. w., ik marde,
help gemard. Bedr., binder: gemart aan eene paale..
BoG. In do scheepvaart is dit woord vooral gebruikeliji :
-

Coen de manschap de vloot aan den oever maerde.

VOND. Onz. , met hebben ; samincien , talmen : waer
ar
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mart Goths wrack ? Poor. B4 de angels. is •mer cin ,
verbinderen , beletten. Zamenstell. rnarlgn , dun touw,,
waartnede men mart , dat is nnarlt. Zie mar/en.
MARS , m. De naarn van den Krijgsgod, in de fabelleer der
oude romeinsche dichters. Voorts , draagt eene der dwaalsterren , in ons zonnestelsel , dezen naam , geiyk seheikundigen denzelven aan bet gjzer geven.
MARS , v. , meerv. marsen. Eene ronde hocuten zoldering , om den mast van groote schepen : liet topzeil Wort
op de mars neergeve!t. H00 FT. Ike mars zingi l efeWe deunen. PooT. Ook wordt het genomen voor het
kooptuig eens kramers, hetwelk dezelve op den rug , of
voor bet lif , draagt. Zamenstell. f -- Mars-

klinz,ner, marslantaarn , marsma8t , marssteng, marsvellen , marszeil. -- Marsdrager , marskramer, marsnvan marsvoerder, een schip, dat een mars voert, hid HOOFT,
ARSCf 1, n,. , meerv, mars-ch-en. Een woord , nit het fr.
marclie ontleend , en onder krijgsvolk gebruikelijk , zoowet
van voetvol-k als ruiterq verstaan wordende. Optogt der
rijgsbenden : op n zrs h sgn. Marsch I een bevel
woord , ore de soldaten to doen voortgaan. Een mtlzijkstuk l dat op de trom geslagen. , of gespeehl word t , ten
teeken , dat de march beginnen rnoet : de kollandiselte
marsch..
1 A R S EPEIN , (massepeirz) , mb , meerv. marsepeineni,
"Zeker -suikergebak van zoete en b ttei•e amandelen, s iiker ,
enz.: die Been bancket an marsepeinea schtaft. Vo^v ..
Vit bet ital. rna rzapane , or ndat MAuzA , een italiaan ,
daarvan de uitvinder zon geweest z jn. M URs. heeft
(g l.ossaro ) : is fa
0 AE'of.Levoy p-%pTceVrny. Sp-. An a _
capana , fr. massepain. In bet middeleeuw, panic art/us , nzarcipanis. Zamenstell. marsepeinbakke 1.
1'IARTE, (merte , merteken , nuzrtin, bij KIL.) , v. ; meerv.
marten,. Dit woord verklaart KIL. door eenen aap. Bij
,

DE I3YWNE vindt men marteko.

M$ARTELAAR, (marteler) , m. . rneerv. maartelaars , martelai-en. Een bloe lgetuige , iemand , die, ore de beij
denis van de christelijke godsdienst , allerlei l jden uitstaat
het bloed der martelaren was het zaad der Kerk.
Wijders iemand, die, om eerie waarheid of zaak , (lie
goed is, of welke hij voor goed houdt, ongelukkig l9dt ;
/i j is cen mn, •telaar Poor zyn gewoelen gerorclen.
Fig.:
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MAR, MAS.

Fig.: h4 is een rnarieiaar in /•f2 w e rVan bier
maite/ary , het martelaar8clla/) het martelciorn. Het

vrouwel. is rnartelare8. Zmenstell. ,nartelaarsboek,

martelaars4lj8t , marteiclood, mcti'telkroon, voor thar.
telaarsdoocl , martelaarskroon , de cer VRfl bet marte-.
laarschap. PooT heeft martelsnaar, getokkel1 ter eer van
cenen martelaar. Uk het lat. martyr , dat van bet
gr. p-cep-mo afkornt , welk woord eenen getuige , en in en
geren zin , eeiien bloedgetuige beteekent. Van bier marte/en , pijnigen , den dood aandoen ; waarvan marteigereedschap.

MARTER , M. , meerv. , fnarlere. Een sabeldier,, weiks
bont in waarde is. Op de Veluw noernt men eene soort
van wezeltje mater. Uit bet fr. marti-e , of marie.
MAS V. mecrv. mctssen. Eee rnenigte , een hoop;- van
,

het W. massa: in een mass' onge.ch'kt al over /zoope
liep. ZACJIAR. HEYNS. Dc verzameling van Joden en

iHleidcnen tot cone kerk worth door VONDEL ook met
dezen naam bestempeld : de mas uit peele troepen i-'an
a/lerlzande bloet. \T oor eenen ongevormden kiomp:
Vulkaerz , die dissel smeede an fija gout, de
speek van zil-',-e masseii. VOND. L. MEYER telt bet

onder de basterdwoorden.
MASK, (masl-e) , v., meerv. masken. Hetzclfde als ma
ker. Oneig. : oncler mash van looze naamen. HoorT.
Fr. masque.
MASKER, o. , nieerv. maskers. Grijus , momaangezigt.
Glimp , schjn : oncler het masker 'an i'rienclschap. L.
TRIP. Het masker ajdoeri , openlijk voor den dag ko-.
mcii. Van bier maskei-eri , cen masker voortloen , fig. met
eenen glinip bedekken : hun becirjf te maske,-en- HOOFT.
Maske , masker, middeleeusv. masc/za , mascara.
Misschien nit eene bron met het verouderde masche,
maschel, dat bij Ku.. voorkomt, en eene viek beteekent;

omdat de oudste wijs, om zich onkenne1ik te niaken,
daarin bestond, dat men bet gezigt besmeerde.
MAST, m. nieerv. masteri. Een scheepsmast. Hiervan
zijn eenige spreekwoorden ontleend; b. v. aren, waar
de groote mast paari, d. i. overal varen, waar bet ge
Valt. Er kunnen geene twee groote masten op een
chip zn, maar een kan de voornaamste zijn, en bet
opperste Uezag bekleeden. By moet poor dem mast;

dit

MAS, MAT.
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(lit zegt men van eenen matroos , die rneer spijs neeint,
dan hij opetefl kan, \oOI' welke guizigheid men we! Cens
aan den mast gebonden en gestraft werd. Hq zat den
mast r4'81 opkrqgeri , hj zal zich we! 11pen , redden.
Ook vvorden lange paen , schoon men hen niet op schepen gebl'Llikt , masten genaamd : masten in den grond
heijen. Zamenstell. ,nasjbloem , damastbloern , ma91—

boon;, mctstbosch , rna8teloo9 , rnastenrnakei' , mastIlout , mastkhmmer,, masikoker , mait1igter , een ligter

met eenen mast , mast8pOOr , niastkoker , r4aet9j c
kasilot. Driemasthoeker,, driemastsc/zip.
Het schijut met eene myt, eerie houtmijt , denzelfden
oorsprong te hebben ; van het oude ;PA, a , hoog , sterk.
MASTELUEN , ( mastelein), o. , rneerv. rnastehdnen. Ge—
rnalen koorn van halt tary en 1If rog ; ook cen brood,
daarvan gebakken. GOEREE bezigt bet figuurl. , zeggende:
dat dc rqnsburgsche Broeders poor mate1uia, dat

is half arminiaaflsCi4 , half doopgezirui , cle monstering konnen passeren.
KIlL. heeft misc%teluyn van bet onde missc1ien
miseclielen , mengen ; zoo dat bet woord eigenlijk ge-

rnengd koorn , en een gemengd gebak beteekent , en ons
masteluin , waarschijnlijk , eene verbastering van mischteluin is.

MASTIK , in. De weiriekende bars van den mastikboom.
Uit het gr. ,ceciz3.
MAT , o., rneerv. matten. Eigenlijk grasland , dat gemaaid
kan worden ; van maden , maaqen , lat. metere. Van
bier is het eene zekere hoegrootbeid van land. Zamenst.
dèimat voor dagmat, zooveel als, door cenen man, in
eenen dag kan gemaaid worderi.
MATS v., meerv. matten. Een spaansch geldstuk, dat
vierkantig is: 8pc2a/ZSChe mat. Indien deze zilveren
munt, orn hare vierkantige gedaante, dezen naarn draagt,
zoo konde men hiermede vergeli;ken het middeleeuw. matta
en mattonus, ital, mattone, een tigchelsteen.
MAT (matte), v. Een woord, dat reeds verouderd is,
beteekeneude geronnene melk. Het zamengest. kaasmat
is nog in gebruik, voor kaasvorm. Het behoort tot het
geslacht der woorden mas, lat. massa materie, lat.

materia.
AUT , v., rneev. matten.

Ecue soe1mat; ook voemat,

123

MAT 6

en dekmat : gedekt met eene mat. VOND. fl uigmat
in eene Mat slapen. Zamenstell. bakerinat• Eerie kooi
waarin haven vechteu : wvAarvan de spreekwijZen : in Fl e
mat zijn , zich in vei legenheid bevinden -- Pool" 1*er1'2«,j
in de mat springers, deszelfs zaak verdecligen. Z nu& nst.
,nattebies , mattenkramer , matlenmaker , tnar t len_
lisch , zeker watergewas. Van bier matteri , stoelen
matters.
Eeine biezenmat is in het hoogd Matte , lat. gnattae
.
MARTIN. vergelijkt bier bet hebr. ii
op liet naat kode
spreekwijs
in
:
,
gebruikelijk
1'1A.T , a.
men , waarschi tilijk , zoo veel als , op den maaltijd komen 9
komen terwijl men eet , of zal beginner to eten ; an het
oucle mat, goth. mats , spijs $ maaltgd. Van Maier is hat
overgegaan tot de beteekenis van brj veriassing komen
het vosken op 't Fiat kon. ende. VOND.
MAT , bijv. n. on bijw. matter , matst. Een seer out.
woord , dat eertijds de beteekenis van flood gehad heeft,
en volkornen met het hebr. !'1 overeenkomt. Die oude
beteekenis blijkt nog tit het oude vlaamsche maten , slag-ten , dooden , dat bij Kite bewaard is. Hiermede heeft
vele overeenkomst het lat. mctctare , 81agten , het miadelceuw. gncitx re , dooden , sp. ; Tatar-, en het oiid-fr. mczthe 9
diet graf. Worts heeft bet nog Bone andere beteekeiiis
zijnde zooveel als overwonnen , in zulke engte gebragtt ,
dat men zieh net meer weer to redden. Dds komt het
nog in liet schaakspel voor : de4 koriing $chaak en ma t
zetten. fir. mat , persisch ma!. Tlians beteekent hct
bij ons vermoeid , in
n eennen lodger trap vary krachten
beroofd : liet matte lqf. M. L. Mat an kovv1;a r. PcioT.
tIitgedroogd , uitgeput, verdord in een leant., dog er
tnat. BIJBELV. t)of,, weinig glans hebbende : mat gesle-pen glc s. Van lifer matt eid , mattiglieid. Cook het
w. matten mat makers anders csfrnatten , wvaarvoor ook
matteren door VOND. en HOOFT gcbezigd words.
MATADOR, m,, meerv. matadoors. Een ond. woord
dat , in het gemeene, levee sleehts gebruikt words voor`
eenen than van groot verinogen , aanzien en niagt. In
bet lomberspel worden de hoogste, on op elkander volgende troeven iatadoors genoemd. Het is een spaanscl
voord , beteekenende eigenlijk eenen moor&naar, van het
sp. mmator,, dooden
rt
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MATEI3IJK , voor matiglij1. Zie matig.
MATERIE , v. Van het lat. materia. Ond. wooid , voo
onderwerp. Zie stof. Ook voor etter, in het dagel.
'even.
MATUOEN , 0. meerv. rnathoencler8 , matlioenderen.
Tureluur,, cen zekere vogel.
MATIG , bijve n, en bijw. matigel' , matigst. Zoo als het
met de gesteidheid , de maat van andere dingeri , overeen
komt ; doch in cenen figur. zin , in welke beteekenis bet
in zamenstell. alleen voorkomt : pligtmatig , regtmatig,
regelmatig, wetmatig , enz. Dat met maat en re gel
overeenkomt : matiq/t , rechtc'eerdig , kuq&ch. BIJBELV.
Dat de gewofle tnaat niet te boven gaat ; een matig permogen. Matig weer , niet te heet , niet to koud. Van bier
matigIieic1 , matig/qk ; waarvoor ook matelqk , hij HOOFT.
1'1ATIGEN, b. we , ik mcttigcie., lieb gematigcl. Matig
maken , intoonien , bedwingen : z/nen toorn matigen
Meest als een wederk. werkw. : zich matigen , aan vine
neigingen eene maat voorschrijven. Van bier matiging.
MATRAS , v., tneerv. matrassen. ' Een onderbed , dat
met haar of andere stoffen opgevnld en doornaaid is: dc
orstt springt van dc matras. HOOGVL. Ook geeft men
then naarn aan een watergias , pisgias.
Het is uit bet ital. materazzo , matarctza , middeIeeuw. mataratium , rnatrctcium.
MA.TRES , v. , nieerv. inatiesseri. Eene meesteres. Ook
cenc minnares. In de dagelijksche taal alleen wordt het
gebruikt. Van het fr. matresse.
MATROOS , w., meerv. matrozen. Een bootsgezel , die
op een oorlogschip vaart.
De oorsprong is onzeker. ADELUNG denkt otn het lat.
metellus, iemand, die bij bet leger om loon diende; ecu
verkleinw. van metus, hetwelk bij, met macit , en makker, een handlanger, tot eene bron bi'engt.
MATSCHUDDING, v. Gruis en vuiligheid van koorn, rijst
enz. Ouk uitschot van jets. Van mat en schuciding.
MATSEIN, b. w., ik maiste, heb gematsi. Doodslaan:
-

die op 't kasteel i-'lood, en dacir door de macedonieren gematst wierd. BOGAERT. Van bier mattha-

ner, strijdhamer. Het woord is uit eene bron met bet
vlaamsche mctten, dooden. Zie mat.
MATSYOT, in., meerv. matsi'otten.' Een scheld.naam,
we1I

ff

MAT, MAZ, MED
w'elkcn men iemand toevoegt , die niet durft , en daarbj
dom en ojinoozel is. In Groningen gebruikt men bet van
her; vouwe1ijke geslacht : eerie rnatpot8che. De eerste

heift des woords stamt van mat af, dat voorheen dc be-.

teekenis ook van bloode had. In bet ital. is ma/to ee
nar , eng. mad , Onzinnig. In bet neders. is matzJot Ccii
verwijfd mensch. Zie over tie andere heift , op horzdsot.
iA.TTEN, iflatteren, zie mat, V. en bijv. no
MAZELEN , v. ; het enkelv. is nict in gebrnik. Eene zickte,

waardoor do opperhuid met kleine roode vlekken nitslaat.
Van bier bet o w. inazelen , de mazelen hebben.
Mazel, gelijk rna$che , maschel bj KIL. , is in bet a!gemeen eene viek. Zie masker.
MEDE , ( med), v. Een drank, die door gesting uit honig

en water, of andere vloeistoffen , toebereid wordt : met
de zoele meede. HOOFT. Van bier meclig: medig bier.
Middeleeuw. meclo , mecla , medus. Het staniwoord is
het slavon. med , honig , in het rus. mccl , pool. meod,
litth. ,neddus.
MEDE , (mee') ccii bijw. van verzamellng , in de beteekeriis
van ook : men had Pernomen , dat hq mede eea van
die bende was. In then zin gebruikt men bet in Zee-

land veel. Men gebruikt bet ook , in de beteekenis van
met; als ciaar mede, waar mede enz. Als voegwoord , met a18: wqn , als mede brood. Voorts dient
bet voor werksvoorden : medebrengeri , medecleelen,
mededrinken , medegaari , meclegetuigen , medeklinken , xvaarvan medek/inker,, medekomen , mede/oop.erz,
,nedenemen , medeslepen , medespreken , medestem'neiz , medetorschen , meder.'oeren , mecle,verken , medinvillen enz. Voor zelfst. naamw. meclearbeider,, medeborg, medebroeder,, meclebarger,, medecliristen,
mededienstknecht , mededinger , mecledoogen , mecleeiienaam , medeganger,, medegenoot , medegetuige. meciegetuigenis, medegeangen, oxedegewisse,
meclegezel, mecle/zandelaar, meclehelper, mede/zuip,
medeingezeten, meclekennis, meclekiezer, meclek/auL',

mecieknecht, medekr/g.cman, medeleeraar, medeleerling, mc1e4iden, meclemnat, medemakker, medelnea$Ch, medeminnaar, medeschepsel, medestancler,

meclestrijder, medeerwarit, medeoogd, mec1e'rijer,
mede,weten, medeuigeling, enz. Voor bjvo naarnw.
mede-

MEL), MEE.13.
mede'euwig , 7neclegaande (meelgaande) (lCCine:nenJ
medehuipig , medepliglig , meciesc/zu/dig , medewciti g
(medwarig); van meek en warea , d. i. gaan , derhalve

niedegaande , gemeenzaam , bc!eefd , bij FLOOFT.
MEDEDEELEN , b. w., LA, cleelcie mecle , ieii medege
cleeld. lets van zijuen eigendorn aan anderer overdragen.
Zeggen , verhalen : i/c zal u wat nieuws medecieein.
Mede dee/en, afgescheiden , is een onz. wcrkw. : 116 dccl
mede in dat Perlies date1ve treft n-uj ook. Van hier
mededeelbctar , mededeeler , mecledeelgenoot , m erle .
deelhebber , medecleeling , rnedecleelzaam , mededee[zaarnlzeid, enz.
MEDEDOOGEN , rnedeklinken enz., zie mecle.
MEDIAA.N , eefl woord, dat uit het latv medianus ont.leend , en in zamenst. alleen gehrnikelijk is, als : mecli
aanader,, in de ontleedkunde , de ader,, die tusscben de
hoofdader en leverader Iigt. illediaciizpapier,, iniddelsoort , in grootte tusschen het genieene en groote papier
gerekend wordende. Zamenstell. grootmediaan , kleinmediaan , enz.
MEDICIJN , v., meerv. medic/nen. Ond. woord , geneesiniddel : tilt de Polle rnedccqn. VOND. In then zin gebruikt men het gewoon1jk in bet meerv. : de medic4nen
lielpen niet. Het meerv. beteekent ook de wetenschap
an de geneesrniddeien : hoogleeraar in de rneclicijnen.
Medicijn , niannelijk gebruikt , beteekent eenen geneesheer
in welken zin het thans al verouderd is ; Taithybius
heeft door den leger clezen rnedecqn gezocht. K. v.
MIND. Van hier ,nedicijnscfz. Zamenstell. medic/n-

;

drank , rnedicqnmeeoter. Uit bet lat. meclicina.

MEE , zie wecle.

MEED (rnèede , meet) , yr. , meerv. mee den , (meeten). Ecu
woord , dat , in eenige gevallen slechts gebruikt wordt. Bet
beteekent eene gaaf , een geschenk, en is nog overig in ons
meede of meecipenning; (anders miecle, mieclperzning)
eene gift, welke men geeft aan dienstboderi, nadat zij zich
verhuurd hebben. Bet is het hoogd. I}iiethe, eng. meeci,
bj OTFE. miata , ]NOTK. mieta, zw. muta. Hetmiddelceuw.
meta, me tium, is eene bruidsgaaf, als iemand zich aan
eene maagd verlooft. Die scherpere uitspraak meet hoort
men nog in de gesehenken, of tneeten, welke de schip
pers aan de opzieners der tollen, yoor derzelver klaarJ2

nia

E.
making en spoedige uitvoering govern M eeci i ► ook er '
kentenis, hour , of betaling voor het g not vas zekere
reg t en . Zoo komt let voor in het zani. keurnze e de

dat eigenlijk aandui;.fit een uit ekozen stuk uit den boedel
van eenen leenman , aan zijnnen leenheer verseIjulciagd. Ge._
lijk dais ook nog de ke _crmeede , in den yn.agthricf vary

Graaf Gerard van Gelre , bq SC GASSER T Ceur mod z
genaamd en bepaald worst .cnum optimum quid de
po$sessione , dat , na afsterving van ho f l]oorige personen ,
vreemden en bastaarden betaa.l€.l word t , deels voor het
gebruik Evan hoven door de eersten , deels your de inwo-nirig in den lande door de laatsten.
Voorts , kowt van meed , meede , bet bedr. w. nice-den , (bij KIL. ook meden, miecle, , mieten) , Duren,
en bet veroud. tneedeling , huti ling. .[ let zarnengest.
vermeeden tivordt nog in Twente gebruikt: zii heeft zicli
weder ver•rneed ,' d. i. verhaurd , en eenen godspenuing
-

as flgell0MCn. Van meet is in gebruik geweest meet en

inieterl , geseheriken aan vrouwen en maagden , bij pleg-.

tige gelegenlheden , zenden. De one erseheidene uitspraak
meeden en meden vindt men reeds in de aanverwante
talen , hoogd. mniethen , angels. a maede ; doch ook reed ,
mede , saks. meden.
MEEDE , (reed) , v. Eene bekende plant , anders meekrap. Van, bier het werkw. meen en nveeden , met
meekrap verve en. Zamenstell. meemaler•, aeestamper,,
meestoaf, zneevat , meeveru^.

MEEL , o. Jet voedzan)e creel van granen en eenig,e peal.

vruchten , wanneer bet fijti gemalen , en door huil of zeef
gezuiver d is. Somtijds v ordt bet ook van andere dingen
pehi uikt. Zoo beet men zaagsel , ergens , zagemeel. Vary°
meet is het onveranderlijke bijv. naamw. tnelen: melee
k oe yen
Van bier meelachtig, melig eene melige
peep. Larnenstell. bloemmeel ,. boonenmeel , enz. Neel..
blue , bloein van rr,eel en een heestergewas, meelboom ,
v-neelbuil , meelkalk , meelkist , meelkooper,, meelkuip,
meelltjm , rneelmees , pimpelmees , meelpap , meelpot,
meeic iker , meeltob , mneelton, meeitrog, mneelzak
.

'

enz.
Meet, hoogd. Melil , lat. moles , gr. eAepov. Zonder twijfel
is bet uit eene bron met miii, mol, molm , en start van
melee a1', 1s1. meld , verbrij zelen ^ in stnkken sto o ten.
a ^eel2ee f ,

ME'E.

MEE.
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ik r,;eende , Izeb ge...
, (Me i nen) b. en o. w.
'neerid. Onz. met hebben ; vermoeden denken : 1k
mee,zde, dat die zaak besli8t was. Voornernen hebbene
fig meencle de reize te aan'eirclen. 1400FT. Bedr.,

ME1NEN

,

,

bedoelen

,

,

het op iets gernunt hebben : z oo die den staat

tneenden. HOOFT. Wet wilkn genegen zijn : dat gliq
meent en mint. KAMPFT. Van bier
,

zonder twijfel uit eene broii met bet oucle
eng. mind , zw. mon , ijsl. inune , hit.
fleas , gr. FcEvoc. Misschien is munten , eenen toeleg op
iets hebben , van denzelfden oorsprong.
MEEPSC[1 , bijv. naamw. Zwak ziekelijk. Zeer denkelijk
is het met het woord maf verwant dat van iemand ge
zegd worth, die , door ongesteidheid loom en zwaar in
(le leden is. Van bier meepsclzheid.
MEER , (meir) , o. meerv. mereri. Een groot binneulanciscli
water : liet lzaarlemrner meer. In de dageIsch ta al
wordt het ook vrouwel. gebruikt : de 1zaarlenmer
Zamenstell. meeraal, meerbaars , meerkctt , meerkoet,
ineerkol (meerko^f, meerkolt) , zekere Vogel meerkrab,
meermin bij (le Dichters somwijlen ripiermeermin doch
verkeerdelijk, meerrad/s , meerspin, rneeii-'isch , meerHet komt

,

,

min , gemoed

,

,

,

,

,

'

,

,

water

,

,

meèrwortèl, meerzsinjn.

Deze benaming vinden wij reeds in morimarusa , ge
lijk de scijthen de doode zee noernden.
IEER , bijv. n. en bijw. , dat eigenlijk de vergelijkende trap
van het veronderde mee , veel groot is , hebbende den
overtreffenden trap neest. Men bedient 7,iCh van
zelve als b,iwoorc1, dat is meer dan 1k ei$chte. Wat
,

wilt gt meer ? Dat kost rnq eenen daàider meer.
Bet zctl niet lang meer duren. In den zin van gro..
tere waarde : den naesten lief te hebben is meer dan
alle de brandofferen. BIJBELV. 1)at is meer ge/uk,
dan wqslzeid, flierheen kan men dë olgende uitdruk
kingen brengen: meer en meer. Te meer. Hoe langer
hoe meer. Des te meer. Dies te meer Jee1meer.
Hoeeel te meer. Zooee/ le meer. il'Ieer of mm.

Als bijv. naamwoord, dat tweezins gebruikt worth. Vooreerst, als ecu onveranderlijk naarnwoord: ik heb nooit
meer smerten oriclerporiden. Ook cenen tweeden naam
Va!: meer waters. Ten tweede, als cen veranderlijk
naamwoord , waar men mrercler gebruikt: het meerclère
15
cleel.
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deel. BJJBELv. Die zaa4 vereiseht meerc'ere aandaeht.
Van bier meerderheid. Zamenstell. meerderjarig ,
,neerderjarigheid , meerendeels, meermetal, meermaal s ,
aneerma len , meervoucl , meervoudig , meervoudigl k ,
enz. De overtreffende trap meest, als een bijv. no en

bijiv. gebruikt : de meeste menschen zeggen. I)e meesle eel'. Lit meeste wend oulings ook gebezigd voor
oud$te. Als een zelfst. naamw.: de meesten denken
cinders. Als een bijw.: hi is meest bemind. l q sprak
neest ,van die zaak. Zamenstell. mee.stendeels. Van
meerder is het werkw. meercleren , voor vermeerderen
en meerder worden, bij HOOFT ook meeren.
Het is van den verouderden stelligen trap, mee of me,
dat groot of veel beduidde. Het schijnt cde wortel te zqn
van het lat. magic , magnus , major , maximus. Het
begin van bet gr. ,A.EVt,c , ons magt , mast , schijnen bierbeen to behooren. By de Flebreeuwen beet rneah hon-

derd.
MEERDEREN, meeren , zie meer , bijv. no
MEEREN , b. w. , ik meerde , heb gemeerd. Scheepsw.,
vasthinden : een scliip meeren. Van hier meerpaal ,
7ne, ertozlw.

Zee marren.

MEERLE , (inaarle , merle) , v. , meerv. meerlen. Een
zekere zanbvogel , geheel zwart , maar met eenen gelen
bek: dozer zal ode wilde meerle nestelen. BIJBELY.
Fr. merle , lat. merulc .
MEERS (mearse, bij KIL. , bij anderen meersch) , v.,
meerv. meersen. Koopwaar : loopt met uu> meersehe ,
loopt. VOND. Het is verbasterd uit het lat. merx. Van
}tier bet zarengest. meersmczn , iemaud die allerlei wareti
te koop beef t : om ridder of ineersman to spelerr. Dc
BRUNIE. Ook wordt bet ger omen voor het kooptuig Bens

krarners , antlers mars.
iEERSC H (maarsch, merseh) , v., nieerv. meerschen.
Een owl woord , dat eene waterrijke plaats , eenen moerassi ,en oord beteekent: tot in de meerscli vervolgen.
DE BRUNE. Van bier merschdiep, of marschdiep ,
eene wijde waterplas tusschen 'Vessel en hluisduinen. net
stault of van meer en behoort, met moeras , tot eenen
oorsprong.
' .EES , v., meerv. meezen. Een kleine zangvogel. Hoogd.
1M eise , middeleeuw, ineisa
Zamenstell. 1 randmees ,
Tool
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koolrnees , lokmees , 7neelmee8 , pimpelmees.
MEESIZUILEN, a. we , ik meesmuilde , lieb genzees_
muild. Den mull , dat is ; den niond , naar het lagehen
trekken , grimlagchen. Ook met geslotene lippen etel'.
Van bier meesmuiler, meesmuilster. Voorheen zeide
men ook miezemezen : dan miesemees ik bangh• Six.
V. CHAND.

MEEST , zie meer.
MEESTER , m. , nieerv. rneesters. Een out! woord , dat
in het algemeen iemand beteekent , die eenige waarde,
rang , magt en opzigt over personen of zaken heeft. WTij
hebben eerie menigte van zarengestelde naarnwoorden ,
bij Welke het Bien zin heeft. als : grootmeester, hof=meester, bestelmeester, veldtuigmees ter, burgemeester, boucvmeester, muntmeester, enz. ' In engeren zits
verstaan wij , door dit woord , iemand, die de voornaannsee in magt en sterkte is : iemand Poor zi/nen meester
er•kennen. Zich van lets meester maken. Meester
van iets zqn , iets in zijne magt hebben. Ik Aon mine
dri, j^ten geen meester blgven. ]iiq iszijn eigen meester, Iiij staat onder nieniand. HooFT bezigt meester
wor•den , met eenen tweeden naamval : op kloeke hoop
van cler s-tacl Fart's meester to orden. Den tneester spelen , zijne magt laten gelden. F1OOFT zegt ook den
ineester maken. Iemand , die boven anderen in kei nis
uitrriunt o die schilder is een groot meester. Hierheen
behoort : rneester in de vrge kunsten. Meester is ook
=

een eer•naar der regtsgeleerden. Wijders , is het een leeraar , in tegenstelling van den leerling. Met Bien naa i
wordt , in de OVERZ. VAN HHET IN. T. , de groote Leeraar
des menschdoms , Christus , dikwijls genoemd gq heet
m j Meecter ende Heere. In de dagelijksche taal is dit
de na.ant Bens schoolmmeesters; ook Bens wondheelers. Za-'
menstell. meestergeld , meesterloon. Een handwea ker ,
die zijn handwerk behoorlijk geleerd heeft, en knechts bond t,
beet meester timmerman ,; meester knoopenmaker
enz. Van bier eene oorzaak , een bewerker van iets: het
kwaad loont z inen meester. Flet vrouwelijke is ineesteres. Van bier meesteraclitiq , meesterl jk, meesterscliap , en de zamengest. bouwmeesterschap, burgemeesterschap, enz. Zamenstell. nzeesterkneclit , mees .

terloos, meesterrib, middelrib , de grootste rib in het
4
lu!In
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ruim van een schip , meesterstuL , hoofdwerk , kunststuk ,
meesterwortel , zekere wortel.
Hoogd. 11Ieister , middeleeuwv. meistralis, fr. ma s-

's
Ire , mceitre , ital.
maestro , Sp.. maestro. Om de n
hoogen ouderdom des woords , schijnt bet niet zoo zeer
van bet lat. magister af te stammen , als wel , van het oude
mee, of deszelfs overtreifenden trap meest, even als ma.
gister van magic.

MMEESTEREN, b. en o. W. , ik meesterde , heb gemeestei•d. Bedr. , genezen , heelen : paarden meesteren.

1179 Iiebben Babel gemeestert , maar s j en is niet
genesen. BTJBELV. JNaar zijnen wil buigen : den raad
met de stem nzeestererj. VOND. Overneesteren , be_
dwingen : om zyn gemoedt`te meesteren. HOOFT. Onz. met
Jaebben : quetsuren , waaraan hi binnen Hoorn langh
lagh is meesteren. VEL. CHR. V. H. Den meester spelen :
de knecliten meesteren , en trotsen luinnen Meer. DE
DECK. Van bier ineester/ , bet bedrijf eens ineesters.

In bet bijzonder, heelkunst, genezing. Ook de middelen , die tot genezing worden aangewend : hq u'ist daer
van (van kruid , boom , wortel enz.) te waken meesterij tegen Peel versclieijden taken. v. ]\'IANDER.
MEESTERKNAAP, in., meerv. meesterknapen. Regter,,
in bet - stub van houtvesterij-, die , op klagt des houtvesters , of deszelfs gemagtigden , refit doet en vonnis spreekt.
Zie knaap.
MEET, zie meed.
MEET , v. , meerv. meters. K1L. verklaart bet door kerf,
en TEN KATE leidt bet af van bet xnoesogot. mailen,
snijden , insnijden. Wij gebruiken ; neg meet, voor bet
geteekende begin van een speelperk : aan meet sta,an.

Van bier de spreekwi s : van meet unn beginnen , van
voren aan beginners. Het lat. rnetu beteekent den eindpaal van eene renbaan. Meet was voorts cease soort
van wecgbladeren bij de ouden , zegt TEN KATE , waarmrxmede a.ij bet ligcbaam plagten te besmeren , en de kerven, of lid teekens, in te wri ven.
MEE' BAA R enz. , zie order meters.
MEEUW , v., meerv. meeuwven. Zekere aeevogel ; en 't
eenmcial zaligst land een aaklig nest zal z, n -'an
zwalutven en meeurven. BILDERD.
De vogel scbijnt van z9n geluid this genaarnd to ziju.
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MEEUWEN , zie maaucven.
MEEWARIG , zie mede.
MEI , (maai , mai) , m. De vijfde maand van het jaar ,
die een en dertig dagen heeft : in 'tquickste an ' den
meg. VOND. Dichters spreken van die maand , bij persoonsverbeelding : de blonde Flora hult de vlegten an
den mei. ROTGANS. Zeer fraai wordt de mei , door
VOND. , de jeuqd van 't jaar genoennd. Fig, drukt bet
woord eenen gewenschten staat uit : dees appel rekt glen
me# der jonkheit. VOND. Bloei : zoo een bua de boomen treffe in hunnen Meq. VOND. Zamenstell. mei-'
bloern , nteiboter, meidoorn , meidrank , meihout ,
meikersen , meikever, rneiinaand , meitijd , meivisch ,
meivogel , die met den mci konnt y ook een mensch , die
in den mei geboren is , enz.
Mei , hoogd. May , lat. majus. Men leidt het woord
gemeenlijk van het lat. af : doch , daar deze maand , reeds
in de Salische wetten , meo beet , schijnt de naazn eerder,,
met den latijnschen , eenen oorsprong te hebben.
MEI , m. , meerv. n7egen. Bloembondel , bladerrijke tak:
bronnen met den mei besteken. VOND. Meqen an
diclite boomen. BIJBELV. Zamenstell. meiboom , een
bladerrijke tak boven op de worst van het huis gezet, als
het gebind klaar is ; ook een berkenbooin , waarmede men
oudtijds baizen en kerken , in den mei , versierde. -Meitak , meivuur- , een vnur , dat of van meitakken bestaat , of uit vreugde , in het begin der rmieimaand , wordt
aangestoken. Het woord schijnt van megen , dat is maaijen , af te stammen.
MELD , V. , rneerv. meiden. Dienstmeid. Meid zegt men
ook , in den vertroi.iwelijken stijl , voor eene dochter : brave meld ! Het verkleinw. is meisje , voor meidje , (lat
in }ioordbolland nog gebezigd wordt ; zamenst. breimeisje , naaimeisje , enz. Zamenstell. dienstmeid , keuken-meid , kinderineid , enz, Meid van bet nude meg ed ,
rnaged , nu maagd , angels. maid, maidden.
MEEJER , m., meerv, me jers. Een zeer oud woord , beteekenende , in bet algemeen , icniand , die meer dan anderen is, die over andere personen of zaken gesteld word t ,
schout, be`vindhebher. De major domes, of Comes
pal«tii der f 1ankiscbe konlin den , de overste paltsgraaf,
ko l t in etc flhidddectumi dikwjis voor onder den naarn
van.
15
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van meijer , hztismeijer. Naderhand werden hofineesters meijers genaamd. Dit woord me jer• veranderde men
in die eeuwen in het basterdlat. Major. Het hoofd des
niagistraats van verscheidene steden , in Engeland en h et
voornialige Frankrijk , word met dien naam benoemd , fr,
moire , eng. mayor. Die bet oppertoezigt over een landschap had o heette meger. Van bier nee/er4 : de meqerq van 's Heriogenhosch. Zie majoor. Meijer/ beet
ook gebied van somrnige steden. Voorts was meter een
opzigter over eene hoef. Van bier is dit woord overgegaan tot de beteekenis van eenen paciter , bruiker , bouwman. Zoo komt bet menigmaal voor in bet Oinmel.
Landregt. Eindelijk gebruikt men bet , in Gelderl. , niet
alleen voor eenen bruiker of pachtec eener hoef, maar
ook voor iernand , die een stuk zaailand voor pacht huurt
en bezaait.
Men leidt het woord wel af van het lat. major ; dan,
bet is veel waarschijnlijker, dat men bet lat. Major, dat
aan meger zeer gelijk is , in de middeleeuw. op dat woor(I
toegepast , en hetzelve af to leiden hebbe van het veroud.
mee. Zie meer.

MEIJERIJ , zie meger.
MEINEED , m., meerv. meineeclen. Een valsche eed,
welken men met opzet gezworen heeft. Dikwijls beteekent
het ook eene moedwillige schending van. eene bezworene
zaak. Van bier meineedig, meineedigheid.
Het is nit mein en eed zamengesteld. Dit verouderde
mein beteekende bevlekt , bemorst, dat eenig mangel heeft,
figuurl. valsch , ontrouw , boos , lasterziek , angels. man ,
raene, Men ziet hieruit , dat het , met mank , kreupel ,
gebrekkig , eenen oorsprong heeft. Het lat. mend rim ,
men ciax , mendicus zi n waarschijnli k hiermede verwant.
MEINEN, zie meenen.
LvIEISJE . zie meid.
MEJ UFFER , v. , meerv. me/offers. Dit woord, van eene
ongetrouwde , gelijk mejufvrou,u' van eene getrouwde of
ook ongetrouwde gebruikt wordende, is lit mine juler,
il^'Prouwq d. i. jonge vrouwv , door schielijklheid van
uitspraak , ontstaan. Dit me voor min wordt niet meer
gebruikt dan in doze zamenstellingen , gelijk ook in Mevrouw. HOOFT heeft ook IViejonker; en zelfs aan het
hoofd van eon' brief Me ,peeve.
-
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MELAATSCH , b9v n• en bijw. melaatscher, in t ,
zeer melaatsch. Lazjirus. Oneig. , zeer ellendige *'an
bier melaatschheid. Zamenstell. melaatschhuis. Kn.,
die malaud8c4 spelt , vergelrjkt het fr. malade.
MELDE , V. Eene plant , een kruid. Men zoude , wegens

de weekheid en zachtheid dezer plant , mu bet stamwoord
mild kunnen denken. Men beet haar daarom ook milder
M i LDEN , b. w. , ik meldde , heb genie/d. ilet woord
beet eigenlgk zich laten hooren , door eenig geraas to
ken' nen geven , dat men er tegenwoordig is. In het bizonder , iemands aankomst bekend maken. Men gebruikt
dan veelal bet zam. aanmeldea. Verbergt de verdre.
vene ende en meldet de omzwevenden niet. BLJBELY.
Narigt mededeelen , lietzq mondeling , hetzij schriftelijk :
,de nieuwspapieren , melden daarvan niet. Openbaren , bekend maken , noemen : b y meldde het stuk aarz
de overheid. Roemen , pr jzen , verkondigen : o garde,
v hemel , meldt -den lof miens Bruigoms ! POOT. Het
zam. verinelden is meest in gebruik. Van bier melder,
melding. Zamenstell. meldenswaardig.
Het is een voortdur. werkw. van het onde ma/ens
melen , rnolen , geluid maken , in engeren zin , sp^ceken , zw. tnalu , hebr. ^'?i. Den esel molet sine
stimine , zeet een zwabische dichter. In bet gr. is 4&umirat
net den mond jets aanduiden. Het oudlat. mulgare ,
waarvan pr orulgar e , behoort hierheen.
-

MELIG, zie meek
11 ELISSE , me/is , v. Eene welriekende plant. Zamenstell.
melissenblad , melzssenkruid. Lat. melissa ; denkeljk
van mel, honig , om den aangenamen reek, waaronz men
-1iaar ook citroenkruid noemt.
l'ME LIZOEN (menizoen) , o. Een oud woord , beteekenen.
dde bloedgang , rooden loop : rood menisoen , rood
lirei ckevel. IDYL. Zarnensteli. melizoenkru d. Het wooed
is denkehjk uit bet oudfr. menison, (v^rant voor menizoen
lieeft men , welluidendheidshalve , meliwoen gebruikt) van
bet fr. mine , lat. miniam , me. nze , zekere rooile verw.
MELK, v. Het witte, zoete en voedzanie vocht in de borsten der vronwen en uijers der zogende dieren , dat tot
voedsel van kinderen en jongen dient. Spijs , die van
iiielk gemaakt worth.: melk eten. Oneig. words let dikke
meihaclitige sap in son^nlige planten melk genaamd. Van
-
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bier rnelkachtig melkig. ZamenstelL. melkader,
baard , een vlasbaard , melkboer , melkboerin , melk„
1 uik , die een lief bobber van melkspijs is , melkemrne r , ,
7nelketer , melkflesch , .... melkfontein , van eene ko e ,
bij R. VISSER , -- melkgeld , melkhaar , de w itte Naar.

ties aan de kin der jongelingen , melkhuis , melt juk ,
melkkan , tnelkkelcler, melkkern , melkkoe , melkkom ,
melkko8t melkkrujd , melkkruik , melklam , melkmaat,
melkmarkt , melkmeid , melkmeisje , melkmou' , melk7nuil , la£hek, kaalkin , melknap, melkkooi , melkplaats ,
melkpot , melkrunsel, melkschuit , melksp j.s , melkepinde , melkbuis , melktanden , eerste tanden , welke
men wisselt , melk-'at , melhvee , melkv,oalt , eene plaats
in de weid.e , waar men melkt , melkurauw , melt-wog ,
eery melkpad , waar langs men gaat , orn te melken ; ook
cone breede melkwitte streep aan den hemel , die uit eene
ontelbare menigte van sterrestelsels bestaat. Grieksche' en
lat. dichters verzieren , dat dezelve 'ontstaan zoude zijn ,
toen Flerkules, die den mood te vol gezogen bad, de
melk uitspoog , langs den hemel. --^ Melkwei , ;ne1kivf,
melkri'it , melkzrth f een , die graag melk cot , --. moedermelk , enz.
Melk schijnt voor melek , meleg , melig , en dit uit
mel , mil en den uitgang ig ontstaan to wezen. Dit reel,
mil behoort missehien tot het geslacht der woorden milde ,
lat. mollis , ons 8melten , bet lat. mulgere. A. MYL,
vernioedt , dat ons melk , hoogd. Mulch , lat. lac,, eIi
bebr. chalab denzelfden oorsprong hebben. Van bier
,melken , de melk uit de uijers drukken. Oneig. t iemancl
melken , hem uitzuipen ; melker, een , die het-vee rnelkt :
ook een mannetjes visor. — Melkerq , me/king. Mel—
ken , w. neders. melken, hoogd. melken , eng. to
milk , lat. mulgere , gr. apuxrty,
MELOEN, m. meerv. ineloenen. Eene bekende , lang...

werpig ronde , zoete , cetbare vrueht van eene plant, die
tot bet geslacht der komkomniers behoort. ZamYmenstell.
meloenbak , meloenbecl , metoenkern , ineloenkloklien,
meloenschil, naeloenveld , enz. De naam is nit bet itak
mel/one , en dat nit bet lat. inelopepo. Om de zoetheid
der vrucht , konde men denken aan het lat. me?, honig.
MELTI3AK , ni. , meerv. ,ne6 Bakken. 'loutbak , waarin

men hot groan y i n do meherjen , wed $.
MEL-
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MEI'FER, m. , meerv. rnelters. Moutmaker. Van bier
melteri/ , eene }plants , waar wen niout maakt.
MELUW , zip; rnein.eli ...
MEA11 , zie mam. Men is , in G.roningerland , Vrieslancl
en elders ; onc$er bet gemeene yolk , ook eene benoeming
van moeder : men neeutt het ook voor eene min , eene
zoogvrouuw.
MEMELIG , bqv, n. en bijw. memeliger , rneineligst. Me-.'
melige kaas , welker korst van biiitcn met eene soort
van rmijt bedekt is. Het diertje heet in het hoogd. Alemel !
anders 11Mehlmilbe. Dit milbe is ons verouderde milwe ,
rnelucv , eene mot , waarvan het verouderde meluwen ,
door de mot verteerd tiworden. Het zam. vermeluwerz
heeft VOND . nog. Alles stamt of van malen , verbrijzelen,
tot stof.
ME^tOIRIE , v. , meerv. meinorien. Een ond. woord , dat
in de dageliyksche taal geduld words , beduidende heugenis ,
geheugen ;, van hot lat. memoria. Gedachtenis , aanden-.
ken : ten tijde van den vorst hoog lof ljker memorie.
Geschrift , om zaken in bet geheugen to houden of te
brengen : ik heb er eene memorie van overgegeven.
Zarnenstell. memorieboekje , meinoriestof, , memorie-

werk.

MEN , een verzatnelend voorzetsel , dat de plaats van een
onbepaald persoonli;k voornaaenwoord bekleedt, en niet
gebruikt wordt, dan in het gemeen van personen , vart
Welke, zonder hen te noetnen , gesproken words. Men
plaatst het derhalve bj den derden persoon van het en.
kelvoudige getsl der werkwoorden : hier leert then won-.
deren verstaen. DE DECK. Men wil., dat, enz. Voor
men gebruikte men oudtijds ook man : man zegt. Hier-.
nit bljkt het, dat dit woord hetzelfde als man is, in
eene algeweene beteekenis voor mensch ; en wel een
verouderd meerv., zoo als nog bet eng. men en bet
angels. men , dat is menschen. Men verhaalt is dan
menschen verhalen , waarorn het oudt. ook door een
werkw. in het meerv. gevolgdl werd : had ik miser wat
an dat goed daermen de handen mee sulven. BREDER.
MENGEL , (nzinge^ , o. , meerv. mengelen. Eene maat
van natte waren, inhoudende voorheen de helft van eene
stoop, op eenige, en de helft van eene kan , op andere
plaatsen. Misschieu van mengen.
MYMEN-.
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MENGELEN , b. w. , ik mengelde, heb gemengeld. Voort d.
werkw. van mengen , door elkander werken : gq ILe b t
die kleuren sclioon gemengelcd. T4 of mengelen. T an

bier mengelerq , mengeling , mengelings , bijw. Za-•
menstell. mengeldichten , mengeldrom , bij HOOFT , Voor
een hoop van menschen, mengelklornp, mengelmoes, meragelstemmig. PooT. Mengelsto f en , mengelu-verken.

MENGEN , b. w. , ik mengde , heb gemengd. Twee of
xneer dingen onder elkander doen. Gerst order de rogge mengen. Neel met water mengen. Wqa met
water mengen. Tot andere taken overgebragt , beteekent bet vereenigen , paren : men u 'ende de barmhartigheit met de regtvaardigheit. HOOFT. .rich mengen,
eigenl.: eenighe .Fransoizen mengliden zich onder de
Fredikanten. HooFT. Fig.: hq inengt Zicli in eens
andere taken , met het denkbeeld van onbevoegdheid.
Van hier mengenis, bij HOOFT , mengel' , ill zanienst. :

venijninenger•, enz. , menging , mengsel•
11fengen , hoogd. mengen , zw. mdn^a , eng. to mir
gle , gr.

twvyvesv.

MENIE , v. Eene zekere roode verwstof: aangestreken
met menie. BIJBELV. Van het lat. menium.

MENIG , bijv. naamw., bi zelfst. naamwoorden geplaatst,
om een onbepaald getal nit to drukken. MMMenig menscli ,
voor vele menschen. Overtrefr. trap menigste : de hoe-.
menigete. Als zelfst.: menig, ook menigeen is. er.
Van hier menigte , een grout ,aantal. Zamenst. meniger-hande , menigerlei , act!, menLgvoud , (zeffsto
genomen is bet de derde maag eener koe) , menigvuldig,
ineniguverf, enz.

MENIZOEN , zie melizoen.
MENK , zie mind.
MENNEN , b. w., ik mende , heb gemend. Besturen ,
door middel van eenen toom: paarden mennen. 4pollo ment den zonner-vagen. PooT. Cook zeggen VOND.
en PooT den loom mennen , dat met reden door FIUYDEC.
afgekenrd wordt, dewiji mennen eene voortgaande bewe-ging in zich besluit, die in den toom niet kan begrepen
worden , als zijnde slechts bet werktuig , waarnnede men
menu. HOOFT zegt verder', doch mede kwalijk: 't liefate
,

vaderland , waarvan zi7' het bestier met r'ij pe reden
-

meaner:. Wel en sierljk wordt bet door d nze1fden
Dichw-
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Dichter op eene andere plaats gebezigd : dank h e b 'C
e^ernuf't , uilvinder van de keelen des orgels , dat de
zielen uveet to streelen , En mentze met geneugte tot
liet pink liae1's liegls. Aardig bezigt HoOFT de nitdrukking bq het oor mennen : Grp had met deunen
slechts min jaght bij 't oor to mennen. VOND. noemt
ook , bij overdragt , Let besturen van het heelal door de
goddelgke magt , mennen : de vader , die der dingen
beurten $tadigli meat. WESTERB. zegt een leven mennen ,. voor leiden. Fig.: om de gemoederen der meeli meHooFT.
Van bier meaner. Fr.
•
nLate
to
mennen.
mannire
,
manire
, waarmiddeleeuw.
menace
,
ner , ital.
van ons ond. woord manner. Omdat de hand het voor.
naamste werktuig in het besturen is , gist MARTINIUS , dat
liet van bet lat. manus , afstamt. HUYDEC, zegt : mennen is hetzelfde als het lat. minare , dat zoo veel is als
leiden. Het staat , waarschgnlijk , met ons manen , leiden , in verband. Zie manen.
MENSCH , xn. en o. , meerv. menschen. lemand uit let
menschelijke geslacht , dat is een dierlijk schepsel , met
cene verstandige ziel begaafd. In bet algemeen en in de
uitgebreidste beteekenis : de aarde is de woonplaats
der lnenschen. Met bet bepalende lidwoord de beteekent het zoowel de menschen in het algenieen , als eenen
mensch in het bijzonder : tot Welke verhevene einden
is niet cle rnensch (dat is de menschen in het algemeen)
gesc//apen. Een mensch in het bijzonder : ende Fila .
tus zeyde tot haer : siet de mensche. BIJBELV.

TEN KATE en anderen zoeken en vinden den grond
van bet dubbele geslacht in den bijvoegelijken vorm, welken dit woord , oorspronkelijk , zoude hebben. Van hier
menschheid , menschdom , mensehelgk , menschelijkheid. Zamenstell. men schienbehager, menschenbloed, menschendief,, menschernhter, menschenhater,
men schlievend , menschenlie/de , menschenmin, nmenschenmoorder, menschkunde, menschkundi,g , men-.
schenschuu' , n2enschscliuwend , menschuording , euz.
Man mensch, vrouw nensch , enz.

Het is zamengesteld uit man (dat eertyds ook eenen
mensch bed uidde , gelijk nog bet eng. man, en bij IsIDOR.
manno) en den uitgang isch, sch , mannisch , .mennisch ,,
nzenisch , mensch. Deze is de gevriroonlykste afleiding;
-

Zoo-

1-41MEN, VIER.
Zoodat bet woord eibenli k een b . woord wade we^en.
Die gedachte wwordt versterkt 1 doordien ULPHILAs man-

niska en KERO manask bjvoegelijk nemen. Ondert us _
schen , omdat de overgang van zulke bijvoegel. woord en,

in zelfst. naamwoorden zeldzaam is , denkt ADELUNG orn,
bet oude angels. aesc, oudzw. ask , een man , mensch ,
dat veelligt ook , in verdere beteekenis , een ding , ee l
schepsel kan beteekend hebben ; dat met het hebr.
een man , zeer vele overeenkomst 'heeft. JVan-ask , menisch , mensch zoude dan een menscheli k schepsel willen
te kennen geven.
MENSCHHEID , zie mensch.
1\'IEP , , m. , meerv. meppen. Een slag , welken men iemand
onverwacht toebrengt. Van hier het werkw. meppen ,

cenen mep geven.
MEREL , zie meerle.
MERG (murg) , o. He zachte en vette zelfstandigheid ,
hinnen in de beencieren van mensch en Bier : liet inerg
nit een been zuigeu. Het beste , het edelste van jets
om zich met het merq der gemeente te mesten.
FIOOFT. Het merg nit een bock Tialen. Van bier
mergachtig. Zamenstell. mergbeen , mergpijp. Voor
merg vindt men, bij de Ouden , ook murg, en nog
zeggen wij o uk murg p , me rg trekker enz. Van hier
mergers , zie uitmergen.

Het ontstaat , niisschien , nit eene bron , met ons woord
?nurw.

MERGEL, m. Zekere soort van vette aarde, waarmede de
landen genmest worden. In het lat. marga. Van hier
mneergelachtig. Zamenstell. mnergelkucil.
MERGELEN , zie uitinergelen.
MERIDIX&N , m., meerv. meridianen. Ond. woord, van
bet lat. meridzanus , middagslyn , eene denkbeefdige i jn ,
om de graden der lengte te vinden.
MERK, o., meerv. merken. Een kenteeken , hetwelk men
op of bij eene zaak maakt, schrijft , snpdt enz. , om . dezelve daaraan te kennen : een' roede , onderscliezden
met eenilge merken.

H00FT.

Brieven van merke ,

(lettres de marque) bij UoOFT , geteekende mag,tbrieven
van schaverhaal op den vijand. Fig., een duidelijk bewijs :

dat z' al, wat d' acted beivoont , het meek eens
Scheppers toont. P&AVMs. Zanzenst. merki, zer, meek_

paal ,
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paal, merkrcgei, :`nerksteen , rnerk.stok , m erkeeek e ,i ,
nerkcvaardig• -- Brancdinerk , oog inei•w• , schei thn,rk 9,
enz. Zie mark.
IERKELIJK , bi v. naaniw. en bijw. , tnerkelqker, raerke-^
l jk s t. lets , welks aanwezen men nit zekere merkteekenen besluiten kan ; kennelijk , kenbaar. Fig. , groot, voornaam : een merkellk onderseheid. 1k help daarbij
merkelijk verloren.
1\'IERKEN , b. en o. w. , ak merkte ,r heb gemerkt. l3edr. ,
met cen merk teekenen : het Pee merken• Fig. , in eerier$
bedr. en enz. zin , gewaarworden : em ra beclrog merken ;.
liij merkt het nzet. Oordeelen , erkennen : tacit er niet3
van merker . Aeht geven : merk op mmzi/ne wvoorci'en.
Het deelwoord gemerkt words als cen redegevend voegwoerd. gebruikt : gemerkt zijn' ma jesteit en z:/ all
reede hidden HOOFT . Van Kier Merker, iemand. , ciao
.

een merk zet : ook cene strook hours , onder 1uiken gelegd , orn lucht te scheppen ; marker antlers gebeeten. —
Merking , doch meest in bemerking , opmerking. Z :merlstell. brandmejrken 9 cen schandteeken inbranden , erize
MMERREN zie iiarren.
i TER I , v. , rneerv. merrien. Het wijfje van een p ar $
bet to ,endeel van hen ;st : an merrijen geteelc'. BIJBELv.
IJsi. maer, eng. mare.. In bet hoogd. rio t ittenn ee=
paard van edel ras Ma/ire. Voor merrie is ook wer,

mere in rebruik geweest : die de meeren bespring en ;za '.,

VOND.

Al , zie m eersch.
M ES , o. , meerv. messen. In den ruimsten zip. , een. ; er .1-

tuig orrz te snijden , steken , houwen , stooten , enz. ikot
overig in sornmi a zamenst.: haczgnzes , hakmes , hoej-.
Ines , kapmes, scMa mes, snoeires , enz. In den
Zwabenspiegel is stec-hmesser cen lane degen , in hc ' c
zw• stekamets een dolk. Een degen beet in het. bo .
mec , wend. mecz , waarmecle het angels. niece , fleen ,.
, gr. fxcz;^a1'pc. 9 ale i n de e-fl
zw. maker, ]at. machoerci
teekenis van eenen degen, overeenlionmenn. hi enngere r zirt ,
een werktuig , om te snijden : een mes sli/pen. Van hies
eenige spreekwijzen : ierncznd het ones can de keel zet-ten , hem in dens grootsten noo . bre gen. Ie;voll s cl het
saes in den buik La ten, hem in de uiterste ver°le enhek

paten. Z" ?n mes sa jdt can twee . a' en , i i : t at
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beide kanten. Een weikliig cnn te scheren : Oflde r het
tne8 zitten , geschoren worden. Zanieristell, rne$$enko...
ker, mesSe/2kraam , messerimaker, rnc$serimakeri,/, ?Fze...
$ensl4er, messen,pi'. Broodmes , kaasmes , pen
nernes , ,9 /&loelmcs , enz.
Het vindt zijnen oorsprong in me/ en , maaJ/en late
metere , snijcleii , in het onde hoogd. meiszen.

MESSING , v. Geel koper,, gekalamqnd koper : cii wat
9an /zer en clan messing wordt gewrocht. VOND.
Messing is ouk cen timrnermans of schrjnwerkerswoord,
,

zjnde een dunne kant van eene plank , om in de groef
van eene andere plank te passen. Eindel9k was messing,
( rijissin im) on1. mest : een zeuge denckt, dat haermis
.ing1L ClOThS 13. DE BRLJNE.
MEST , (mist) , iii. Dit woord , dat in het algemeen eeiie
vermenging van 1e verachte1jkste dingen aandnidt , gebruil men , in het bijzonder,, van den natuurliiken afgang
van diercii : paardenrnesi , koemest , duienmest, schapenmest , enz. Wijders , de drek van dieren , die met

troo , bladeren en dergelijkc deelen , tot onderlinge rotting, vermengd is, zoover dit alles dient , em lauden te
bemestm , draaqt deuzelfden naam. Zarnenstell. rnestgaf-

fel, mesthoop mcstkar rnestkot, rnestpoel, mestput , rnestschot , meststal , me8tPaatt , mestwctgen

enz.
Hierlieen behooren , waarschijri1jk , bet lat. mucus en
rucor , gr. &w. Zie mist.
MESTEN (misten) , b. w. , ik mesite , heb gemest. Den

mest uit den stal enz. wegnemen : varkeas mesteiz (Misten). Dezen mest op het land brerigen , orn het vruchtbaav te niaken : den aAker mesten. Van bier mesiin.
MESTEN , li, 'v. , ik mesite , heb genest. Vet mken
ganten -. kapoerien rnesten. Wederk.. : dc/i mesien,
zch door rust en oveivioedig voedse! dik en vet naken

Van bier meser, mesting : zwaar v an msting/i. HOOF F.
Zamenstdll, rnetbeer, '-nestbeest, mestbrolc, mestciier,
mest/zoen, mestkalf, mestkooi, mest'arAen, ceit Var-

ken, dat gcuiest worth, ecu vraat, die den bulk dient,
enz.
Het kont af van en oud woord mast, dat eertijds
voeder, in bet agenieen, bcduiUde, hood. Masto
i het . is
METS
mestoeder, rnes€eo gel,
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MET ,. een voorzetsel , beteekenende , in bet algeMbOil , eene
verbinding en gemeenschap : ik kan niet Langer met z.&
leven. Met Gods hulp. Met elpenbeen ingelegd.
Met iemand spreken. Hierheen behooren de volgende
spreekwijzen , waar persoon of zaak bet voorwerp is : het
is met rz,ven vriend gedaan. Het ziet er slecht met
u uit. Hoe staat het met de zaak ? Dat komt met
der tgcl. Met de jaren ordt men wqs. Zamenstell.

tercet , temets , somt9ds , altemet.
Dit oude voorzetsel luidt , in de salisehe wetten , mitlao ,
hij KERO mit , gr. ,Aerc , in het lat. , waar het achter
eenige voornaamwoorden staat, met : egomet , nosmet,
tuternet, tuomet , ipsemet. MART. leidt bet of van het
chald. t1tj , komen, bijkomen.
MET, o . Gehakt vleesch , in het bijzonder varkensvleesch
met ha/ken. Zannenstell. me/worst. Het is een oud wwwoord ,

dat eertijds vleesch beteekende. Het behoort tot het oude
mat , motes , meet , oudvriesch mete , spits , waarvan me
ten, door voedsel vet maken. L. TEN KATE leidt bet
af' van meijen , moesog. maitan , -snijden.

MET (mett e) , v. , nieerv. metten. HoOGST7ATEN verklaart
bet door geit. Bij KIL. is mette , capra , capella.
M lzlier ignav'ct. In bet ital. is mozza , camozza , eeno
g*it. • In het hoogd. is Metze , eene hoer , bij ons mot,

mot to , eene zeug en hoer , bet spaansche meta is eels
meisje , bet opperd. metze , eene teal`.
METAAL , o. , meerv. metalen. Eene vaste, zware en

harde zelfstandigheid , ondoorschijnend , smeltbaar door
vuuur , en koud zijnde weder stollende tot een vast lig`ohaam , gelijk bet to voren was , kunriende door hamerslagen gevormd worden. De .metalen zijn van zescierlci soon -ten , goud , zilver , koper , .tin , ijzer en food. [ii let
getneen , elke harde bergstof, vn baren erts algesclbeidcn,
die zich in bet vuur sznelten laat , en den lamer Iijdeu

loan : zwaerdei• dart het wichtig ste metael. VOND.
Edele metalen , goud , zilverv, in -tegenstelling „der onedele soorten , koper,, tin, mod, ijz er : schael noch schotel dan an 't edeiste inclael. Poo'_. Bet donderen—
de metaal, bet grof geschut, bi VOLLEN ^H. a /=-me—
taal , chat sleelhts eeni g e eigei schappen vans nietaal .heft,
als kwikzilver , spiets Las , e z. in yet bijzonder noe en.
-

Wy metaal eene verme gcle rneaaJsoort wit 1kope s, tin ell

~IE
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messing: giet Jtil, metael haer ,beelt. MOON~ V an hi'et'
het onverbuigb. metalen , van metaal, Onclgenlijk, herluidt het bij de dich.ters sterk: met Iuuir me talen CJui,fJl.
floOG"VL.
Za111enstell. metaalgieter, nl'Jetaalscheider,
enz, Bet stamt af, gelijk het lat. metallum , van het gr.
"f.E1·~/!A()V; alles misschien van het hehr, ~ ..~r.J, hetwelk
SCHULTENS door uitgeslagen ijler vertaalt , van het arab.
~~~, onder <len hamer ui.. 'oppen, Fr. metal, ital, metallo , sp. metal, eng. mettel-

i\fEl EN , b. \v., ik fJ'}{Lt, heb gemeteil. De maat van
iets nemen, Fig,: haer raetslot ; pan geen aerdeolz
aernuft te meeten, A. MaoNEN. Iemand den rug
meten , hem af kloppen, Van hie!' meter, meetster; in
zamenst, gebruikeJijk: landmeter, .enz, - meting. Voorts
meetbaa r; en de zamengestelde meetbunde, meetbun-r
dig, meetbunet , meetburistenaar , meetkunstig, meet'Ijn., mee tlood , meetroede, meetstob , enz,
Meten ; ISIDOR. mezssen , hoogd. messen ; neders,
meten , moesog, mitan, angels. metan , eng. to "Jete,
lat. metiri , sp_ medir; gr. ~E7pel'J .. hebr\4"~.
rvlE'rER., Va, meerv, meters. Eene doo pmoeder , eene
peet, cane vrouw , die een kind ten doop heft. Van het
lata mater; moeder.
lVIE'fSF:LEN, zie metsen,
lVIETSEN, h. \v., i~ metste , l~eb gemetst, Eeri oud
t

woord , d at certijds snijden , houwen , slagten beduidde j
nit eene bron met meiJen, maaijeri , matserz , mat;
Thans is het , in onze taal, nog over voor het behouwen
van gehakkene steenen , en voorts voor het leggen van
steenen in kalk of cement; stichten, metselen: (lie be-elden in eene !capelle te metsen, of-100FT. 'Van hier het
voortd, metselen , dat meest in gebruik is. Oneig., vast>
leggen, gl'"onden, bevestigen; in den verhevenen stijl: in

tpier bloed de grondsla/f der Bataajsche vrijheid
gemetseld is. L. TRIP. Van hier metselaar, metselarii.
Zamenstell, metselhamer; metselbalb , metselsteen , met..
selwerb , enz,
l\lETTEN, v"' bet enkelv, is weinig jn gebruik, De morgenzangen in de kloosters , de vroeadienst in de roomsche kerk: de mellen eingen,
T'er rnett en lui/en.
OQk: de metten [["!len: tot dat I1Z' er metten raliU., E~
brui-,
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brualof't mee le lru4em liebbe. HociirT. lemand d e ret7ten lezen , of c'oorlezen ,. hem berispen. Zamenst. mettented. Fr. natines , onti . van de acb ste eeuw met dinci , W. mitte , nnit het lat. ifaztutinus , vroeg , van
matuta , de Godin des morgenstonds.
1 EUBEL , o. , ineerv. ineul elen , mube18. (end. woord,
van het fr. meulile ,, lat.. mobilis , dat hewogen kan worden. Bet meerv. is incest in gebru k , in de dagelijksche

taal , en beteekent roerende , tilhare goederen , hnisraad.
Zainenstell, fneubelkanvor, een vertrek in den Flaag , waar
men de veroverde vaanclels enz. , eenen tij4 land;, bewaarde ,, totdat men. 4ezelve, ia de groote zaal, ophhinng ;
meubelpapier, enz.,
IEUG, v. , bij Kn .. noghe.. Potentia. Appitentia,
appetites.. Het is nog overig in ons :, iege, he1.ug en
meug.

MEUK , v. Dit woord wordt , in bet gelderscbe spreekwoorrl
gehruikt : het stout nog in do metre , dat elders beet
in de week. Men dre kt er ookk merle u t , dat eene zaak
naar rijper beraad waclht. Zie meuken.
MEIJ N , b. en o. w. , ik meukte , 4eb,gef eukt. Bedlr. ,
week waken , schoon wij bet dan oneigernl. gebr iken
voor vermurwen : Hoch gebeden, noch trucinen konclerL
Item meukeri. BOGAERT. Qnz. , door zacl e staving
riturw worden :. tie stoleisc4 eta.-zt to meuken. Door
liggen murw worden : m spelen moetez meuken , eer zij
goecl zqn. Oneig.: na 't m ?uken roan den moedt
door ty'dt en ervuarenEs. FIGOFT. Het woord konit
inet het eng. week , week , zaebt , cans in vk , nit eene

bron.
MEUZELEN , o., V. , ik meuzelcle ,, heb gemeuze?d. Lekkere beetjes proeven. Het woord bootst na , of de beweging der lippen , of bet behoort tot het one mozeri ,
waarvan woes, hoogd. miusen , eten , 1(ER. ` ia.Sen.
Van bier neuzelaar, , meuzeler, bij KIT. eerie lekkere
biersoort en eene knee, een tang 'ogel , naar de beweging van den bek.
MEUZ ELE (mozelen), o. w., ik meuzeicle, heb g e aeu
zeld. Van moze, bij Kzr,. mote, sl y. Tnnjl rakes ,,
morsen. . Zarmenstell. bemaeuzelen.
MEYROUW, v. , meerv. mevrouu'en. 'fitel eerier aanzienl9ke getrouwde yr uw. Uit miin ea v.rou '. Zie .1 ejnj Pr.
3
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MIAA.UW, zic maauwen.
AIIDDAG , in., ineerv. middagen.. Eigeni'jk het naidaen van
den dag. Fig. op Glen middag des levees. Zamenstell.
voorniddag, narniddag. Middage'ten , middagklaar,.
middag4jn , rnicicdagmaal , mlddagmaaltgd , micldag_
slaapJe , middagzon. Van het oude bijv. naatnw. mid,
dat in het ridden is , en dag. Hierheen behooren anderc zarae :geste;iie woorden , die nicest verouderd
als : m idicuuisch, midlent , rnidmaand , midriacht

vn clpunt, enz.

IDDEL , b^v. n. en bijw., middeler, middelst. Dat in.
Diet middden is. - De stellende trap wordt in zannenstellin
sleclas g evon . (- , als : middel e uur, rnidcieleeut , mid-..

d j r l , midde/Latner, m dcle kennis ; middellandscli ,
middellgf , `t d l n , middeimacLt , middelmatig ,
mith1 /;;z ar, middeloorzaak , middelpad , middelpoors,

i de/punt,mrclde =z t', midtle cliot, micide s ag
nidcielssoor , ?n d e/s aaat , micidelsi°and , middelwve ;• ,,
2r"7, f l 6.4 l` i : i All /Z ig t►

A b ..c, z m r

bid

0 O F .f6 ry enz,
'

Voor

2id det72acht I)c Sgt amen , din d e well idendheid , mid. .
-

a

dei
•fa(
t' .

1) ,c j t cr#Lr i
; ende trap is nog i n gebruik , doch

sleeps in eenen 8l.c1ienden zin , van jets , dat , tnsschen
ar ere dinggen , in het rnidder staat : de midcdelste ving r, enz.

MID E E , v. Bet riddellij : z i slirngeren v ch om.. 1 em
e/4 z tie mfiddel. VOND.
..I.D .i1. , o. ,
cer '. maidcielen. EigenJjk iets , dat in het.
rniddcn is. Zoo gebruikten bet nog de Ouden : ends,

h eeft in t mi ddel eenen schoonen throon. S. FRAN-.
CISC. Fig. , iets , dat eerie werkende oorzaak , en net bet
dade an ie s vethonden is : door alle mooghel jke mid
delen rek e /I4 den w(:derstandt. H00FT. Geneesn4idd j s mid c. el tegen de koorts. Lluismidclel, enz.
Vern ogen , rijk dom : een man van middelen. Men vindt
dit w oord , hf j Sdirijvers van gezag ook n..anneL. gebruikt.

Van bier mid iel6aar, mniddell k , aniddelloos , middelioos 1 k , bij 1-0OFT , voor onmiddellijk.
I DELA AR y iddeler , in., meerv. middeiaars. Van
m i d deleii. IcLaan , die zich tusschen twee str j ende
person en instelt, om hen tot vergelijk to brengen. In de
E V. en do ;oc geleertihheid beet Jezus Christus, bij

filet

•

T

°oU% ed. is tflU C Cl(tleS

MID, MIE.

101

Zamenstell. ,niddelaarcz bt , 7fl ciclelac2r8Chnp.
MIDDELDEJUR , midclelschot , enz. enz. Zie midde l,
bijv. n.
MIDD)ELEEUW, V. , meerv. middeleeuwen. Door de
middeleeucven verstaat men den tusschen4jd , die , sedert
de verbanning van de wetensc happe i , en de toenemende
verbasterir g van bet christendonm tot op de hervorrning
van. hetzelve , verloopen is. Van miciclet en eewv. Van
bier midccleleejvsch.
Iti'IIDDELEN , b. w. , ik middelde , heb gemiddelci. Door
tusschenkoanst benwiddeien , vereffenen . bt e ; ;en : een Uer—
schil rnidde1e,. IIOOFT. `fan hier i,cLle l'er ';Pniddelaar),

rnidclelirig.
M1DD.ELLL NDSCI , bijv. naarnw. In het nudden van ecn
land gelegen , zoo als HOOFT liet bezigt ; QI OCh het is ge
bruikelijkst voor tussehen twee of weer landen gelegen.
Een woord, dat van d.ien boezern der atlantiscbe zee bij-zonder gebruikt wort , die tusselen Europa, Azia en
Afrika iigt : de rxiddeliandsche zee.

MID DEN , o. Dat dcel of punt van ccn ligcbaam , dat van
deszells einden even ver af is. Verde ' , zonder opzi t op
die vviskundige juistheici , dat gerekend wont bet midden
te zijn : het midden part Azia ligt .seer Iioog. Met
op: igt tot andere ding-ert » in t mI dde,ti nii ner Qreug t. ►
Poo' '. Op het rniclden van glen thigh. IIoon'. Een
gezelscbap, ccii tiring van nieiiseheuu ; iAq g ing uit het
'

snidden Pun lien wee. De haoo epreester• in het mid—
den opstaende. B1JBFLv. In 't an p tLq Ih midclen der
leeru en. POOT. Voor dit niidden bezigt UooFT ook

mid.

MI D DE N , eon hij w. van -hats, dat veelat eon voorzetset
achter zich heeft: l'ij zit midden op den stoel. Mid—
den in de drokie. IJ/ is midden opgeborsten. BI 3ELV.
Ook to midden: te midden z finer vreugd gestoord
rworden.
MIDDEIINACIHIT , zie micldel , bijv, n.
MIEDE , v., meerv. m ieden. Eeoe gift, een geschenk , in
het bijzorider bodenloon. Zie meed. Van bier miedepenning (miepennin ).
MIEDE , v., meerv. ivied en. Eery svoord , dat reeds verouderd is , beteekenende t9ding, boodsehap : met de mie—
1
de

z

riIE, MIT, MUD, MUG, MIJL.

cue an cie necrZaagh der zynen. HOOFT. Zatnenstel,
mieciebrenger (miebrenger).
IER , v. , meerv. rnieren. Een bekend bloedeloos diertj e.

Van hier rn erachtig. Zamenstell. rnierene'l er , nzie=
enz.
Mier , deen, tijre , dalm. mraw , waarmede bet gr.
Fvpplos , f-vpi overeeii komt . In Gelderland heet z9 emt ,
eng em let.
i'11 EL , b v. naamw. Eene mierige doe is, in Gelderl.
eene koe , die btoed watert.
M IERIKWORTEL , (mierikswortel) , iii. , meerv. mierikwortelen. Peperwortel.
MU , de verbogene naamval in het enkely. getal van het
pers. voornaamw. ak.
MIJDEN, b. w. , 1k meecl , heb ge eclen. Ook gelijkvl.
cl . Eigen1 jk , ceriert persoort of
1k rnjdde , heb gem
gene zaak nit den weg gaan , zich waebten , dat men met
dezelve niet op eene plaats zij : iem ncls gezelseliaaJ)
ngcen. OneiVenl. , icts met opzet nalaten. De lie/cl
it Been bangen afgront m 'den. Poop'. Ilet deelw.
T'q/derzcl , waarvan r jclen /ieicl , 1.)ii IJOOFT voorkomen-^
de. Van bier m del/.l, , lietweik amen mjden han , rn *
ding` Zamenstell. vermijclen.
Het lat. 4tare is , door verwisseling van lipletters .,
Iietzelfde woord.
M UGEN , o. ` w. , 1k meeg, heb ge;negen. Pissen. In het
^Sl. is let ,yga, angels. migan , gemi ; an , saks. fiirq en ,
waarmecle bet oude lat. mig ere (waarvan bet su ig^ua .
Tni(,tii n , voor migitum , nog overig is) vo1m :i kt o verRrennest ,

een tent en bet gr. Oeti;XE) zeer gel k is.

l e tw roi' dbe-

teekenis sehijnt, naar L. TEN KATE , to zija bet overtollige vocht uitwerpen.
M IJL , V. , meerv. mglen. I let woord star it of van let hit.
• 2nille , duizend , en beteekent , geli;k bet lat. mtit care ,
mil/zarium, eigenljk eerie wipte van duizend schre en.
De rorneinsche vvijs, orn naar mijien to rekenen , is net
liet woord tot zeer vele volkeren overgeg as , en zoo is
dit woord ook tot ens ge oa-een. Eene mijl , die overal
iiet dezelfde grootte heeft, is bij ens wjitien Ihondecci
ijnlandsehe roeden , of eene uuur a ns : op sari c zl e
ijl. HOOFT.
at i$ eene mi "1 op even, zegt men,
-
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voor dat is de iangste web , cen omweg : niettegenr& an _
de dat /et de mil op zeven gegaan was. HoopT.
Zamenstell. 4nn4lpaal•

YIIJMEREN , o. W. , ik rn merde , heb gemjme•d. Zwwaarrnoedig over eene zaak denken ; suffen , dutten. 0ver iets
r ymeren. Van bier m meraar , rir jnverig , mzjmerij t
hij poor , mgmering: eindelooze en ellenclib^e erin—
1v brengt ergens een ou neder—
gen. H00FT. ADELvG
duitsch woord rnqmer te pas , hetwelk hij door donker
-

verklaart ; dat als de oorsprong mag geh.ouden worden..
Zamenstell. .mij ervlaa ► , bq TryAMPH.
A CJN , milne , man , bezittelgk voornaamw. van den eer-sten persoon , het eigendom van alle drie geslachten aanduidende. : ijn hoed m y'ne woning -- mqn leer,
ijne vri-enden , enz. Dat huffs is min, ook het m ne.
Zarnenstell. 4nen vege (mijnent cge, an mijnen i 'cge).

Mijnenwil (mqnentwz'l)- M n nhalve (mijnenthalve),
In den ver trouwelgken stiji zest men : tot Arai/nent , aan
niijn huis. Als er jets , brj afslag ,, verkocht wordt , is ran

het teeken der aanvaardii^g van de uitgeniijnde zaak ; van
^vaar mi nen , door bet roepen van mijn naaste.n. Als

zeifst. naamw. : ik wzl er het mijne niet bq insclizeten.
Mifri, reeds in het opperd. ,. van KERO's tyd en al,
mein, hoogd. mein , eng. m,7, mane , fi•. mien , lat. mews,
gr. £ pers. snen.
MIJN 5 v. , fr. mine ; x aeerv. m nen. Een gegraven hol
onder de aarde , ow allcdei erts daaaruit te halen. Oneig.:

dit bock is eerie rijke mn. Boet el gi de min dery
artsenij door^vr°oet. POUT. Een onder de aarde gegraven Felder , om lien , door kruid , in de lucht te laten
springen : eene nyn laten , springers. Van bier va Jner^ }
cene myn waken ; ' w aar voor LIOOFT ook mijneren bezigt.
Zainenstell mgnelelver, m#ngrcc.ver, nynwerk , --- goi dnnijn , zilvermijn, enz.

M IJNE, v., nzeerv. M nen. De hooge ouderdom van dit
woord blijkt nit. de groote overeenkomst met bet hebr.
waarvan een beeld , afstamt. W j gebruiken

3

dit woord, mecst in eenen vertro iwel jken stijl , in den
in van eene gemaakte houding , eenen schijn : de ''and
naakte de inzjne an te verti'ekken. Van uiterlhjk vooro ^e . j heft goede rnijizen. Van willchieprig9 ge-

E. 5
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zigtstrekken , gebaren : allerlei tvonderl /ke m jn e ,^
ken. In tie zarnenlei inng , spreekt men het doorga aus

iniene , nuienen uit.

In bet fr. is bet nii,ie , hoogd. 1M1 iene. ]Bid OTPR. is
m-einp een teeken.
M IJ N EN r zie rn y'n , V. . .

MIJJNEN , be w. , ik m nc'e , li e b gent ncl. In eene openbare verkoopjng , eei a to koop aarigebodene zaak , door
het a'oepen van m M , riaastefl : z • lien die stoelen
Poor twaa f gulden gem "rid. Oiie g. zegt HO0FT : als
't b108 haar' Fang weer rnagnd'. Van bier miner,
mgnster, nignirig.
MIi'i' , v. ,, weerv. mij ten. De allergeringsto muntsoort ,
een penning : hun /eYen eerier tnijte ziet waardig.
HOOFT. In bet g ^t_ueetle levegn , drukt l; et de allerininste
zaak snit : het seheelt rn/ geene m yt , abets. In het
middeleeuw. mites , minute.
MIJT , v. , nneerv. miter. Kaasworm , anders melutr.' genaamd ; men vindt ilaar ook in med. Van bier myterig : m/terig meet. Oneig. , in do dagelijkscbbe taal : hq
iet er mgterig uit , on ezond , of armoedig en ellendig.
Hoogd. Mietlie , midd ;leeuw. , 2ito , fr. rite , eng.
mite. Bet woord schjnt van eenen oorsprong met made
en mot to wezen.
MIJT , v., meerv. mijten. In Gelderl. erstaat men, door
dit woord , eenen hoop takkebossen , op elkander gevlijd,
of eenen hoop gehakt hoot , op elkander gestapeld , eenigzips spits eindigende. Men gebruikt bet ook van hoof
het hoof staat in eene tnq t. In het bgzonder beteekent bet eenen hoop bouts , waarop een gestorvene , of
ook een veroordeelde , zal verbrand wo^•den: op straf
can mate en staak , enz. M. L. Van Kier mijten , aan
eene nujt zetten. In het niiddeleeuw. is motes ,. oudfr..
mote , een heuvel. Zamenstell. houtmjt.
'IIJTER , in. , nwerv. myters. Een spits toeloopend sieraad , dienende tot een hoofddeksel. Wij gebruiken bet
bijzonder van den hoed, welken een bissebop , tot een
teeken zijnner hooge waardigheid , draagt. Voor de bissehoppeh;ke waardiglbeid zelve: den in jter ver°werpen.
HOOFT. Bet gedrevene sieraad oj) een zilveren of gou4en hoekbeslag draagt dienzelfden naa:n. Za enstell. mij-

'ei'ber, , b j de Diebters, yoor den zangbberry , o ndlat hij
t°e

M1K.

i5

t wee Lukyen J,eeft, even als een mn ter tutee punters, ._..

^---myterdragend ,
r
^Y•^^ o^i rznen,
' zanggodinnen
^.
rr tlaerbel'^^-^

n^ +i zcjr ct •er , cliche ^uuc i woord voor blsschop , bij
V0N.D. ook nnzjt rcl i . Van frier het bedr. w. mg/e...
Tenl , met cc'flen inijter s I'ef , welks deelw. gem tera
yoo 'nam k ak iii gekrutk is : een gent /terd hoof 1.. In 't
qernqicrt Uit;'Ue it. POUT. let kati , of met het vorige
v^ oo s m t , eunncuu oo.r•sprong hebben , of onmiddellijk

van het lat. m t ra , gr. rpa, afstamrmen. Matra was , bi] .

de Our .fen i°eec s , eetu hoofdhulsel. SUALIGER houdt het
voor een : yt isch wooed , in het hebr. 1, i 9 . ADELUNG,.
lcidt iwt ,, mm^et routs , van het nude fl2utsen , angels. mita n i bettC _hen , a .

MIK , v. , n,Iecr ,r. min' L' erg. Bloem van roggen- of tar^venxred. In Gelderland noemt men eene nnik zeker brood
uit let rijxne van rogged weel geniaakt, anders roggeng e^•
heeten,. 1j /ccz beet bJJ tie Lat. een kruimmeltje , miche
wittebrood b dde F nr)iiseben,
-

;

:

l' iK, v. , Y meerv.. ; mi/den. Pen tak van eenen boom., als
. eene tweetaudige work , een Baal met twee starnpjes : kou-m
sen op ce i e jnik d roogen. Eerx schoor , ' een paal orn
to sttI tteEl. In het bijzonder , een paal, waaraan merL
rliis(Ladi c rs hangs , eerie halve ;.al : ick seal he-m cdoert
1thi en :7t eera' mick. IIUYGENs. De mik van eerie
porn"P , r riders gaig genaariid. VoND. heiigt bet voor
eenen herd ersst of : met lees gehoornde mik. 16Mik is
ook eue soort van scheepslantaarn.
I K , acs. en a:. , nieerv. mikken. De r_laad van mikken
do flits daaro p hq rleemt zqa mik. HOOFT. Het
doci wit , wat men nmikt ; hegl was 't beoog cle mick.
ODE ^e B. filet mannel. geslacht komt met den card onzer
taal het nicest overeeri. Als , bet woord onz. genom.ea
vvorrdt, is het voor genzik. Kit. heeft micke, Mick,
g h.r.niiek. Zamengest.: mikgzer, doel jzer aan den mono
,

.

vain den loop Bens roers.
MEKKE ,N , h. en o. w., ik mikte , heb geinikt. Het
woord 'el ijn t eigenlijk ecue - trillende be veging to ken,neer..
to geven , en kan , net bet lat. micare , dat diezelfde
eerst: l)etl.eekenis beefs, eenen genneenschappelijken oo-rprQiig hch'Den.. In het bijzonder gebruiken wij het vast
cerne beweging met sic lippen : h/ ciurft kikken nochh

mi L°en. ° ' jdcrs , yaii eene beweging van de oogen,

het-

156

MIL, MIN.

hetzij men iemand eenen wenk geeft , betzij men op iets,
om zijn doel te treffen, staart , onder eene gedul"ige Opening en sluiting van de oogleden, Onz.: op iet s mik~en. Elk mikt rasch en scharp- POOT.
Bedr.u iets
n61 ",ikken. 'an hier f1zikking, mibpunt ; doelpunt,
MILD, bijv. naarnw, en bijw., milder, mildst. Het woord
beduidt eigenlijk week, zacht ; ook het tegendeel van
wrang,

Doch in

meer gebruikt,

deze heteekenissen worclt het zelden

Fig., zacht "an gemoed , en wei zulk

-eene gesteldheid, die zicb door mededeejzaamheid kenne-'

Jijk maakt : sfJne milde hand opentloen, De winuende
hand is mild. Van bier overvloediglijk , groQlelijks: milt
gesegent; MOONEN. Zacht en overvloedig: milde regen.
In verdere figllur., vrnchtdragend: de 6chadt, des mil-

den wiinstoks. POOT.
Van hier mildelq1, mildheid ] ook mitderen t sacht maken: doch buiten gebrllik. Zamenstell. milddadig , milddadigheid, miLddadiglV lc•
Mild, hoogd, milde , eng. en zw. mild, gr. ~£6A!XOi,
russ.miloi, pool. mily. Het is met malsch , bet lat.
mollis , zaeht , week , verwant,
MILDE, zie melde,

l.\'IILLIOEN, (milioen) , 0., meerr. millioenen. Ond, woord.

Tienmaal honderd duizend: wordet ghij tot duijser:den milioenen, BIJBELV. Uit het fr. million, en dit
van het lat. mille, duizend,

MILT, v., meerv, milten, Een seker inwendig, week ligchaam in menschen en dieren , liggende tussehen de nlHag
en korte ribben , in de Iinkerzijde, lVlilt noernt men ook
het mannelqk zaad, anders wet?1:kuit, van sommige visschen; en zulk eenen visch miiter , eng. milt, milter,
Zamenstell. miltdampen , mittbruid , steenvaren , milt»
eieb , milt such.t , miltz"cltt(~.
Om de weeke zelfstandigheid , van het woord mild.
MIN, bijv. n, en hijw., miruler , minst; Weinig: ik Iieb er
maar min van g~nomen. Doodziek, in sommige oorden des
vaderlands s de man ligt heel min. Gering: met minne
moeite, IJe TEN KATE. J-Jaag; doch in het zamengevoegde
woord minachting. De stellende trap voor den vergelijken den: min te goede te hou dee dan. HOOFT. Ben (tr'lllden
min drie etuioers, Ook met den tweeden naamval achter

zich : het etti]: vond min lieuls te hooe,

I-IOOFT.

Mir:
of

t%I I N. i57
of meer. Te min , voor to minder. Peel min, voor
Peel minder. Voorts gebruiken wij de twee- anderer
trappen ; en We! , in den zin van kleiner , kleinst : cal
het Polk an den mznsten lot den ,neesten. Bui Lv.
Jonger , jongst : hij leide zi/ne pant op Efraim , hoewel hq de minste cvas. BIJBELV. G inger , geringst ,
zich minder achten. Van bier noemt men cle franeis-

kaner monniken minnerbroeders (minrebioeders bid
HOOFT) of minnehroeders. Weiniger, weinigst : m& cier
in prijs. Ten minste , althans. Mint past sulks u.
Van her minderheid : met de minderheid , met het
mindere getal stemmen. Zamenstell. minder jarig, miderjurigheid.
Alin , minder, minst , bij ISIDOR. , KER. en OTFR.
zin , minir, minnista , hoogd. minder , mindest , waar
de stellende trap verouderd is , ft. moire , moindre, lat.
minor, mirsimus. De stellende trap is in het wallach.
man , gr. ,.d,voc.
MIN , (ininne), v. , meerv. minnen y dock in een enkel
geval slechts. Een woord , dat zooveel als liefd e beteekent en , op meer dan eerie wijs , daarvan verstaan w;vordt.
Hierheen behooren de zarnenst. menschenmin , zondaarsmin. Van de liefde tot het Opperwezen : hr^' oude
-

doeli, om de minne Gods , zVtz besluit geschorst
houden HOOFT . Van de liefde tusschen twee gehuwden:
nooit w_q t onze min , nmt n gad ! B. Bosco[. Menig-^
.

niaal verstaan wij er zaclite vriendschap en beseheidenheid
door : Lets in der ,ninne bgleggen. Ee parad der
minne. Meest echter bedienen wij ons van dit woord,
orn eerie betrekking nit te drukken , die ontstaat uit verlangen naar dierelijk genot : eerie ongeoorloofde min

koesteren . .1Mlevrouwea glans , aldus , met minne 'C
hart ontsteekt. HOOFT. Van bier, dat bet woord gebruikt words, om de heidensche l7enus , en vooral Amor
of Ciipido , daardoor uit to drukken, : in 't blactken van

Wiens lief P'elaat z*'n' :woeder en de Alin lioveeren.

H OOFT. Men lette wel 01), dat het woord , in lien zin,
letterkundig , vrouwwtielijk blijft, en volge HOOFT niet na ,
als hij zegt wie zal echter de schoone Venus, met
den minne, enz . ; schoon inen , orn verstaan te worden ,
zeggen moet, reset PooT : dus .doet de blinde min hem
dolea, dlen E met z ne schiehten raekt. Zie KLUIT

°1)
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op HooGsT. , bl. 325. Eindelijk bed ui It min , miri ne 9
in de (lagehil sche tail, eene ani n? newoeder ; waar het
meerv. to pas komt. Van her 3ninnel jk , minnelgk_
held , minzaam. Zanienstell. fining enot , min od . min-.
.

godes , minijver•, mini'verig , inne i'nncl , minnebrief,

,ninnedicht , minnedichter, minnedrunk , minnecr1oed,
vninnehandel , minnekctns , minnekindl , fnn<enekla, t p
minnekoorts , 'minnekozen , mrnnekozer/, minnekunst,
minnelied , minnelist , minnelonk , innelonkJe , inin.neluim , minnelust , minnemctllen , \lleljen d Iief kozen ,,
(door 't zoet van 't etr°elent minnernniken. P. SdHu i.)
minnemoecler , minneni/d , minneri; clig , ninnep n ,
ininnepligt , minneprnat , minnesch cht , rninr2eschu w 9
nninnesluiker) , bij de I1ichters , voor .ovcrspel --- minnespel, minnestrid , rninne?tuip , minnet ogt , min-.
•netonder . minnne'uz. r, enz. De kracht van flit laatste
woord drukt VOND. allersterkst nit : m 'nne'ier steekt
,water narz. -- Minnevlaa, , minnevlarn , ininnezang ,
minneziekie , ininnezorg, rrinnezucht , ininver aog en
minziek enz.
Min, waarheen het fransche troetelwoordje mignon
inede behoort , schgnt ten naaste bij , met r eenen , zoo,

ver hetzelve gnnStig zyn beduidt , c nen oorsprong to
hebben. Mcu vindt daarom minnen en rnecnen wel to

zamen : een vrouw die mint en meent. Roo'r.

$INDEREN , b. en o. w. , ik minderdle , lieb en ben geminderd. Bedr. , minder maken , zeil minderen. Door
't in nderen van den last. PoOT. Zilnen slrzat min
deren. O ►iz. , minder worden : d' uitdeelin,;• can cle
armen moest merkel jk nzincleren. I-IooFr. De kooi is
minrlert reeds. Zooclra zi ne vrees be d; ors to minderen. Van bier mindering.
MINK , (menk), ni. , rneerv. minkken. Een woord , cat
van denzelfden oorsprong is als mank, mangel, en. dik-

maals in oude vaderlandsche wetten voorkouit , in den zin
van eene kwetsing, waardoor verlan i ning of vermin king ontstaat. Van bier het verouderde minken, voor verrminken.
Zamenst. rninkduim, iemand , wiens duim a1ehouwear'is :
dat zq* n gemeenlijck de meeste minkduijtnen , a/s het
zweert om de vu jst roept. DE BRUNE. Mink /zee• R it de
ondiepten der stroome , deed II/ mink yzer s , oft Iioutert vol spgkers ? met de punten oprvaart.s I wer pene
,

UooFT*

IN, MI FL

^y

Hoop; T. Om tie gelijklheid heeft cene zekere waterplant,
anders waternoot , (lernzelfden naasn.
MINNEN , b. we , ik ininde , heb g emincl. Licfde toedra ;en : een vader mint zijrz kroost. PooT. Vrijen ,
lief koren s in eenen meer onedelen zin : rncter DctJne pus
zoo bang voor 't minneri niet. PooT. - Een kind de
Borst gevetx ik heb he kind , bq eene zooguroucv,,
Iaten minnen. Van bier mi inanr, minnares , minnar^.
Voor n2inraen , in den eersten zin van liefde toedragen ,
is het zamengest. beminnen gebruikeliiker.
,

MINUUT , v. , meerv. minten• Ee n ond. woord I dat in
de dagelijksche taal alleen , gebruikt words , voor een eerst
opstel , oorspronkelyk schrift ; bq KID.. minute , minuet—
brief. Van het fr. minute , en dit van liet lat. minutus , a , urn.
MINUUT , v. , meerv. miriutem Eigenlijk een klein dee!
van lets , hebbende, met het vorige woord , eenen oor-

sprong. In bet bizondler, bet zestigste reel van een . ge-^
heel , hetzij van een unr , hetzq Vail eenen graad. OUDAAN
noeint minuten minclerlingen. Z tnenstell. minuutlyn s
utr'ijzer, enz.
zeer dun touw ; minr,
MINZkMvI , bi jv. n. en bijw . , minzan er , minzaamsfe
Vriendelijk , beleeld. Van bier minzaamheicl , minzaamlq k.
MIRAKEL , o. , meerv. mirakelen , mi rn kels. Ond. woord,
van het lat. miraczulum , een wonderwerk. Men hoort let
slechts in de dagelilksche verkeering.
MIRRE, V. De naam van eerie nitlandselie bittere bars : het
oosten offert l)ittre mir'rh . VOND. Van bier but bijv. n.
gerirred : ern- e zy gayer hem _gemijrrhecien u'qn to

drinken. ijimT.v. Zaw enstell. mirreboom , mirresap.
Van het gr. wrp.; , ct4^ova , en dit nit het hebr. 1 .
MIRT , tit. , meerv. irte.Y;. Een heestergewas , met bladen
van geenen onaangenaam bitteren swaak : met verguiclen
inirt. VOND. Dew-ijl deze heester altijd groen blijit, zoo
plantte omen hem, reeds van oude tijden af, hij hjken cri
g rafp1aatsen , waaro:mm deze ► ve een zirnnebeeld (lei- treurigbeid en des doods geworden is. Zamenstell. mirlentlad ,
mirtenboom, mirtenbosch , mirtenkrans , mmmirientak ,

mi rtentelg , mirtenu' n.
De naam is ' van oosAlUrt , lat. myrtus , gr. FvpTO;
ersehen oorsprong; de Perzeu noemen hem mart.
.
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MIS , (mis se) , V. , meerv. mis8en• Een kerkelijk wooed
beduidende eertgds dat deel van de godsdienst, dat, rl l
de prediking van het woord , door de Geloovigen alte en
bijgewoond werd. Men noemde hetzelve in de Iatijn sehe
k^ erk inissa , omdat de dienaar aan do . onderw gZelingen
zeide : lie , rnissa est. Naardien dart dell van de gods_
dienst bijzonder in het houden van het nachtnnaal bestond ,
kreeg die plegtigheid zelve den naarn van mis , middel.
eeuw, mis8a ; schoon TEN KAT.0 dit woord nit bet go th.
mesa , een disch , eene tafel afleidt. rFhans is dit woorci
gebruikelijk voor het onbloedige offer , in de roomsche kerk :
-

Dais doers. De snis lezen. De mis zingen. In d e mis
gaan. Tr ee missen Poor een geld doen , tweemaal ,
ten behoove van anderen , eene en dezelfde zaak ze gen ,
of verrigten. Een feest ; wanneer men het woord in zamenst. gebrnikt : kersmis , liclitmis. Eerie openlijke
jaarmarkt : op de misser.i reizen. Zie kermis. Hierheen
hehoort het gr•o'ninger woord
arri^mis , dat , of nit
rmarktmis , of liever , nit eene nits , ter eere van de
nmoeder van Jews , Maria , gehoaden en gegeven , verbasterd is. Zamenstell. zielmis — misboek , misbr•ood ,
mzsdcenst, ,nsso, er, , ispaap, mcspries,ter, enz.
MIS, V. , rneerv. missen. Misslag , dwaling : , -' e zulLi
inbeeld t' , lielaes ! valt in de grootste mis. RODENB.
Gerais : door de mis hens hoops. RODENB.
MIS , cen and voorzetsel , dat in zamenst. met zelfst. en
bijvoeg. naamwoordeti en met werkw. gebruuikt wordt , ter
aanduiding van eene missing , dival n. , , teleursteiling , alwi king van l let doelwit en de verordeuing van lets. Miscanter , misucliten, nisbak , misbakken , maisborerz ,
misbedrijf (misdrijf) , misbegrip , mmisler^ren, mIishreUth,
mzsbriti en , misdankeW (zich) , misdeelen , misdieneri
misdoeri misdoopen , zmisdraa en, m sdragen, Dais{dryf (misibedrijf) , misdr jven , misclruL , zmmistlruk kerz`,
misduiden , misgelden , misgoo en ,- Dais/ictkken , inisisanden , mishebben, misliooren , mishouwen , misk onien , mislezen , niisloo_pen , mismeten , naisini kke,z
-misoordee`en , mispraten, m sprediken , mnisprikken ,
misromen , misrukken , misscltatten , missclaeppen ,
misschieten , missieren , missm ten , azis:spreken ,. mis.
spr•ingen , miss taan , m:LissIal, misstap e;z , missveken ,
7.°nissteilen misstooten, f;misstre ken , mJssturen mis•

i

-

)

tcs..

MIS.
tamen , msta3tefl , mistel/en , mii1oonen , mistrappen,
misliecleri , rrn9'al/3fl , misc'aren , mispatten , misi'attin g , misi,'erwefl , rnis'oeden , nhi8'egen , miswenden,
, misu-'erpem , fl18Wii2ne , miszien , miszien. A1s dit voorzetsel voor werkwoorden konit , is bet
mi8t9etkefl

seheidbaar en onscheic!baar,, iaar mate de beteekenisseri
der werkwoorden zuiks niedebrengen. Onscheidbaar,, met
den nadruk der uitspraak Op bet zakelijke deel des werkwoords : misleicleiz , ik misleidcle , heb misleici. Scheid.-'
baar , met den klemtoon op bet voorzetset : mistreclen ,
ik trad mis , heb misgetrecleri. Naar de vei'schi!lende
beteekenis , is het , bij hetzelfde werkwoord , soaitijds
scheidbaar en onscheidbaar : rniscloen , verkeerd , kwalijk
doen , ik deed mis , lieb misgedctan. Misctoen , eene
, iernand beleedigen
, 1k misdeed , heb
misdaad
begaan
misdaan. En zoo in versclieidene andere zamenstellingen.
iioogd. misz, deen. , eng. , ital. mis , fr. mes en me
middeleeuw. me8 , lat. c1s.
MISB.AR , o. Een woest geschreeuw : misbaar maLen.
M1SBAREN, 0. w. , ik rnisbaarcle, heb misbctard. Van
bet nude baren , schreeuwen. Mishaar maken : spehrnck
en kuilea misbaeren. V0ND. KIL* heeft ook misbarea , in den zin van eene miskraam hebben ; van bareiz,
d'agcn , voortbrengen ; waarvan ook inisbaarte ,
tits.
MISBRUIK , o. , meerv. inisbruiken. Ingekort nit 7nisgebruik. Het beteekent gebruik van eene zaak , dat aanJoopt tegen hare ware verortlening : met het misbi'i4
pan 't gerechie. HOOFT. Eene willekeurige handelwijs,
of Iaakbare daad , die , door den tjd , in eene gewoonte
veranderci is: rnisbi-iiiken Perbeteren , ciftchctffen, enz.
Van bier het b. w. misbruiken.
MISDAAD, v., nieerv. misdaderi. Eene daad, die tegen
de weUen strijdt, zonde: welch hij offercie voor des
.'olks misdaderi. BIJBELV. Eene rnoedwilhge verbreking
van eene wet; en dit is de gewoonlijke beteekenis : ik heb
ontdekt de misdaat, die de plaag op uwen halo
perwekt. HooGyL. Misciaden straffen. Van hier misdacleiijk, bij UOOFT, rnisdadig , misdadiger, bj Hoor'r
ook misdader.
AIISDEELEN, b, w., 1k misdeelde, heb misdee1c1. Net
L

MtS.
wel bodeelen t men miscleeli he,n. POOT, Hot deelw,
miacleelci is meesl in gebruik : mi$Ctee% .'an rqke 8cILat.
ten. PooT.

MIS DOEN , zie mis , voorz.
MISDOORN , zie mui8doo,',.
MISDRAAIJEN , 0. W. ik draaide mis, hel' misgeclraaid.
Verkeerd draatjen. In den gemeenzarnen stiji zegt nen,
net het voorz, onscheidb. : dat is 14 rni8draaicl
kreegt niets daarvan.
MISDRAUT , v. , meerv. 7ni8dragten. Misgeboorte ; ook
uignuil. : gedroclztelqLe miactrac/Lieri van meeriirige,i.
OI.TD. Van bier
?fl isdractig : eene midragtige koe,

(lie te vroeg werpt, en die onvruchtbaar is.
MISDRIJVEN , b. an o. w. Bedrijv. , 1k misdreef, Jze6
inisdreeri. Misdoen. Onzijd. , dreef mis, is inisge-

dreerz. VoorbIjdrjven , zonder te raken : dc 8chuit
dreef mis.
MISDUNKEN , onpers. w., onregelrn, , het misdaclit , heeft
misdacht. Vermoeden , argdenkend zjn ; die misdoet
diem m.isc1uikt. HooF[.
i1SGA4N , o. w., onregelm. , ik ging mis , ben misge-

gaarz. In bet gaan niet aantreffen ; ook niet raken : tie
kogel ging mis. Met het onscheidb. voorz. : het mis-.
ging, 4eeft misgaarz. Tegenloopen , tegerispoed heb-.
hen :want men miscieelt hem, then 't misgctet. PooT,
Misdoen : /usbbic hieri,4 misgaeri. C,ONST. D. MIN. We-.
derk. , zicz misgaan , zich vergrjpen : misgcs is niet,
door drift.
MISGEBOORTE , v., rneerv. miageboorten. Eene onvoldragene vrncht , of ook een rnisrnaakt schepsel. Oneig.
afsc4uwe4ke rnisgeboo rteis i-'ars cene d'eepzieke
tierbeelding.
MISQEWAS, o., ineerv. misgeii.'assen. De tnislukte gr. i
der veldvrucbten: ts'q Itebben dit jaar een misgewas.
KIL. veiklaart hot ook door eenen dwerg.
MISGISSEN, b, w., ik giste. mis, heb misgegisi. In
bet gissen kwalijk rooijen. Onscheidb., wederk,, ik misgiste my, heb mq misgist. Zich vergissen. Van hier
misgissing.

MISGREEP, v., meerv. misgrepen. Mistastin, eigenl. en
fl
wie zyne. misgreep ziet. VOND.
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M !SGRfPEN , o. w.. , , ik greep mis ,. IieI rnisgegrep enz .
.

Mistasten in bet grrjpen. • Wederk. , ik nzisgreep my,
heb nij mi$grepen. Feilen , dwalen , zojndigen.
MISGUNNEN , b• w. , ik m.isguncle , heb misgund. Het
tegendeel van gunnen. Van hier misgunner, misg un .

ning , misgunst , misgrtnstiet.
MISH zl ;BEN , o. w. , ik rnishaagde , heb mishaagd} Niet
we! aaristaan , ongenoegen verwekken : utp doen mi.^haagt
mq. Ook onpers.: mq mishaaght , dat enz. HooFT.
Misliagen wordt ook zelfst. gebruikt. Van her misha.
gelij k , rnis lz aging.

MIS UANDELEN , b. w. , ik mishanclelde ,, heb mi8T a n deld. ` Door eene slechte handelwi s iemand beleedigen :
rnishandelde gemeente. PooT. Van hier rnishcwde-.
iri, .
1IISHALP, m., meerv. mishappen. Een hap., die gemist
heeft. Voor ramp , ongeluk , eng. mishap, is het verouderd. Van hier rnishappen , in het happen inissen....
Kii . eii MEYER hebben ook mishappen , voor kwalijk
uurtvallenn , nuslukken.

M'IISEIAPPEN , zie mishap.
MISI I[JWEN , o.. W. , ik rnishuwde ,. hen mishuwd.
Kwalijk huwen.
MIISJAAR , o. , meerv. misjaren. Een jaar , waarin cen mi^-gewas voorvalt. Een geldersch woord.
-

,

MIS KEEL. , n. , ineerv. miskeken. Een verkeerd toezien 9
eerie dwaling des oorc#eels : door zoodrtnighe miskeeken ,
ve rb ster t d' eeuuvi^ghe Voorzienigheit den: rcuzdt der
geenen enz. HoorT. .

M ISKENNEN , b. w. , ik miskencle , help. miskencl. INiet

erkennen. Van bier r ziskenning.
MISKIJKEN , o. w. , ik keek mis , heb misgekeken. Niet
we! toekijken. Wederkeer. , ik mi$keek mij , heb mr
miskeken.
MISKRAAM , V.. xneerv • miskramen.. K wade kraarn : eenemiskrctam hebben.:
MIISKWAAI\I , o., meerv. misku'amen. Ongeluk, ramp,.
ziekte , ongeval : incdien de ileeren vertnog hten het
misq'ictam to keeren. IHOOFT.
IESLEIQElN, b. w., ik jnisleidde , heb misleicl. Va1che!jk Ieidcn , bedriegen : yoekt Epikuur, 'an delheen

L.2
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,
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misleit, slechts aerdtsczzen lrcet. Poop'. Van bier
leide'r , msisleid ing . Eng. to mislead , nzisleacling.
MISLUK , o. , meerv. mislukken. On eluk. Vain her h e y
o. W. mzslukken , mislzz, te, inislukt , kwalijk gelukken ,
en inislukking.
MISLUKKEN , zie misluk.
I\TTS AKEN , be w e , ik mismaakte , heb mismaakt.
Leelijk waken , ontsieren : want sq mismaecken hare
aengesichten. BIJBELV. Vary liter inismaakt, (rnisrnaekt
door druk. POOT.) , mismaaktheid , r.,nismaaktelgk ,
.

mismaking.

MIS\1OEDIG , biv. n. en b9w. , inünzoecliger, mismoedr st. Neerslagt* , zwaarmoedig, mistroostig. Van bier
mismoedigheid.

MISNOEGE; , o. W. , ik misnoegde , heb misnoegd.
Misliagen : om hem niet to misnoegen • HOOFT . Het
words ook zelfsl. gebruikt: zzjn mzsnoegen over jets
toonen. Van bier misnoegd , misnoegdheid , misnoe-*

ging.
11ISPAAp , m. , nieerv. mispapen Paap , of Priester , die..
de mis doet.

MISPAS , m. , meer- . mispassen. Een misstap., cene fell.

DISPEL , ni. , nneerv. mispels , mispelen. De vrueht vaya.
den mispelboorn. ZanenstelL mispelbloesem , mispelboom. Uit het lat. mespilus , en gr. Eo'r^)V , ,^fo-^^^►on
1^^IISPP^I ^STE . , zie mispaap.
MISPRIJZE N , be we , ik misprees , heb misp•ezen. Lalien : jn , elk misprees die kuziren• PooT. Van bier.
771is]a ,ssee'^k. H OOFTO ---. ^Ilisprqzer,, misprgzinb . Fro..
m epriser, oud—eng. to misprise.
MISR A DEN , be en o. w. , ik vied mis , heb misgeraden._

di e t ra d e n , hedr.: gij . hebt het vraagstuk misgeraden. Onzs : gij raadt mis.
MIS BE EN EN , o. w., ik r•ekende mis, help misgere kend. Verkeerd uitrekenen. Wederk. , ik ,nisrekende.
ij , heb mij n;isrekend , zich in bet rekenen verzien.
Van bier misrekenzng.
MISSCFIAPEN, zie misscheppen.
- ISSC .H EPPEN , be w., misschiep , heb misschapen.
'{ ene wan gestalte geven , misvormen : Juno misschept haer:.

in eery boerinner VQND . Ontstellen : Siciiiey misschept

de.
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de lucht• Vown. Van bier misschapen , wanschapen
missehapenheid , misschepsel.
ISSCFIIEDEN , o. W. , het m issclhiedde , is misscb ed.
,

Kwalijk , ongelukkig uitvallen. HOOEY gebruikt bet creels
voor beleedigd worden , leed geschieden : zoo zal
aan niemancl nzissehieclen. Deets voor kwalijk gedaan
%vorden : dat et• niet 7nisschiedt was met den Frins

-

t' henwaarts te roepen. Het woord is reeds buiten
gebruik.

ISSCE.IEN , een bijwoord van twijfelirtg , beteekenende

mogelijk : gij stuet misschien to denken. POOT. Men
gebruikt liet ook als een zeAfst. n. van bet onzijd. ge-

slacht : wij Itopen oJo 't misscIzien (den storm niet . af'.
tewacittern. VoNTD. Cie Onden schreven eerst inachschien ,
mag schien ; W' aaruit blijkt , dat dit woord verkort is uit

diet mug gescliieclen : dat wi inaclischien niet en
sterven. BYB. 1477.
MISSCUIKKEN , b• w. , ik misschikte , heb mi sschikt.
In wanorde brengen : misschikken , al vat Godt ge—.
schll't heeft. Volvo.
MISSELIJI(, bijv. n. en bijsv. , missel jker•,_ misselijkst.
Ongedaan , leeliik : eene inisselijke gedaante. Gemelijk : een m3 sselilk mensch. In gemelijklleid gegrond
iemand misseiijk besclte d geven. Vreemd, raar , wonderlijk : de e twist, die nogh zoo injssl jk citturt. PooT^

Flaauw , kwalijk , onpasselijk : misselijk worden. Van hier
misselgkheid.
INIISSEN , b. en o. w. , ik 7niste , heb gemist. 4.nz. , met
hebben ; afwezig zijn. In dezen zin kornt bet niet weer
eigenlgk voor. In de dagelijksclhe taal zegt men nog:
dat Mn niet missen , dat kan niet feilen. Gissen doet
missen. Bedrijv.; de afwezigheid van jets gewaarworden :
de staat begon hem eerst, na deszelfs dood te missen. Orltberen : een boom, die tak en wortel mist. Poor.
Zouden zin beloftenissen vender haar vei•vulling
missen? J. E. VOET. Van bier missing , voor verkeer-

de uitkomst , bij I IoOPT.
-

MISS LAAN , b . en o. w., onregelm. , ik sloeg mis , heb
misgeslao en. Bedr. , niet raken: den Gal rnisslaan ;
ook fignurl. , de zaak niet treffen. Onz., met hebben
-

+acne dwaling begaan : hoe vnek en tneent ghij , dat de
i
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medeo jn7neesters beu.zelen erg misslaet; 'RODENne be
Nagel slaat mis.
1\IT SSLAG , m. , meerv. rnisslagen. Een slag , die Mist.
Fi g . , eene foil, dwaling : die den misslagli niet doen
?

zouden. IJOOFT.
MESSTAL , m. , meerv. misstallen. Van mis en
van stellen, plaatsen; derbalve wat kwalijk geplaatst is ,
vvat er slecht uitziet. Van hier misstaltxg, en , van eeaa
verouderd woord misstalte , misstall ig. Het laatste is
rneest in gebruik.

MISSTAND , m. Wanvoebelijkheid : dat is een groote

miss/and aan dat huis.
M[ ,STAP , m. , meerv. rnisstappen. Eigenlijk , een ver.
keerde stap ; fib curl. , eeane k eine misdaad.
MIST , m., meerv. , ini, ten. Nevel : met eenen donker e'
mist. VoNI). Fig. : met den mist der opsprak e. VON = .
Door den mist der jualen. MM DECK. Zoo g root ,
olf op te lieffen uit de aerdsche mister. Vi: . nnT>.L•
VAN YOUNG. Angels. beet mist donkerlbeid. Ilet sehijnt
hetzelf f e woord met rest te zijn. Alest en mist sclhrijft
tie hoog(luitscher oi) rlezelfile wijze , , nanwlijk mist. In
onze voikstaal rnaakt men tusseben de beide woorden ook
geen onderscheid. 'bran bier jnistachti , rnistig.
MISTELB()OM , m. , rneerv. mistelboo,nen. Eene plant ,
die in het boogd. , Been. en noorw. Ivisiel , in hot enb.
mistletee , misletoe , lat. iscum , gr. `ios beet , bij L.
MEYER marentakken genaarnd , dewi)l men net de pl:mt ,
o n hare taaiheid , mai'en dat is binden , kan. Sorn yn igen , als PLINIUTS , widen , (at duiven en lijsters de zC'Utd.-'
korrvis , net Karen drek , op de boonnen bren` en , wa: r—
uit de mistelpiant zoo le groeijen. Dan zoude bet woord
van mist , finest afstanimen. Flierop doelt bet spreek-.
woord bij PLAUTUS : turdus ipse sibi nialum carat,
de 4sler krzkt hoer' ei;ren' mood; omdat men, ;-aar.
de plant, bet zoo genaau)cle vogellijnn rnaakt. ilierora
zegt VOND.: gelijk het vogell,im , gebroeit uit snip
-

,

,

pemest , in bosschen plag te groeien.

MISTEN , o. w. , het mistte , heeft gem/st. Met stank
iievelen : het nni stt, e zoo sterk , dat ik den vuurtorers
niet ors tdekken konde.

MISTRED, m., meerv. mistreden. Een valsche tretl , die door
onvoorzi tighcid ontstaat ; ook fig. , eene zedel ke afwjking.
Vai

Van hie -let We misirecien , eigeizl. eiz flg

, .ESTROOSrF , m. Gebrek missing van troOst. Het *ordt
niet veel meet' gehruikt. . Tan hies mistroostel jk t mistroo,stig , mzstroostigheid. .
MMf S SRO UW , b. w. , ik in strorcivde , heb mastroutvda
W a ntrotuven : schoon 't meni h zal mistrouwen. PooT.
Deez' mzstrouuuende de zwakheit de bezetting.
HOOFT. - Bij OTFRID. missidruen , bij de zwab. Dichters
missetrowen. Van bier bet zelfst. mistrouc,en , voor
,

kwaad vernmoeden , - mistrouwend , mistrou ig , mis-.

tro,crvigheid.

MMISTROU`JWEi , o. W. i/a mistrouu'de , ben mistrouwds
Van trouuen , in let huweiijk treden. De volmaaktverled,,
tijd is meest in gebrwk : de vrilster is nistrout'd , heeft
een slecht h+uwelijk gedaan.
MESVV AL , me en o. , nieerv. misvallern. Manneh beteekent
liet eerie te vroege bevalling , eerie miskraam ; zf hadt
eerier niisvci. A. KLUIT. Onz is het deels een ramp ,
een o ngeluk : m f,z z iel waerom Gistu beroert in dit
'isval ? VAN MArINIX. Deets eerie onbetannelijke daad
eenige zonde : tot cut misval van onkuysheyt ghekonien4
0. Gouty. KRO NYXK. flet word is uit misgeval za—
mengetrokken. Vann hies misvallib .
' ISV LLElN , o. w. , i • viel mi,s , ben rnisb evcillen. Ei.
geiikijk in let vallen missen. Fig. , bet lot niet treTen s
u>ij he ben geloot, en ik hen m sgevnllen. O ok niet
wet uitvallen , kwalijk gelukken. Onscheidb. , ik misviel
ben rnisvallen i\ iet behaben , kwal jk gevallen : twat in
't cienschijn an Diane haei• misvalt. VdND. van
bier het zelfst. misvrzllen , gebrek 'van behagen. Te vroeg
bevallen , eene miskraam hehb'en i gelijek een v ouui
We harende door Juno zees groote pine moet l jden
jn stervert of misvallen to zommtjden. VAN MANI)ER
ESVE iSTAN D , o. reerv. tnisverstanden. Een verkeerci
begrip ; zonder meerv.: 0 misverstant , dat one deF
zinnen boei t 1 PooT. Kwalijk verstaan : het was door
,nisverstand, dat hi Dinner kwam. Eerie kleine on-

eenigheicd tusschen viienden en bekenden ; met cen rneerv. :
Tot middelaar der mi, werstanden in 't stuk Pan dery
Godscl east. H OOFT. \Taorts, in het algemeen j twist, twee
spalt : ten einde 's Prinsen persoon gemagtight vierde 9
om de misuere land n needier te leggen. HooFT.

L4
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MISc MOD.
0. w. , het miwoegcle 1 lze9ft Pnisv oegc7a
Misstaan , kwalijk betarnen : geiqk inj /00/2 ffliSPOeg4t,

MISVOEGEN ,

,

mis-'oegf u oi7ge'zaé HoOFT.

MISV()117\IEN U. w. , ik rnzs>ormde , heb miworrnd.
\Jjsrnaken : hierop moet noit druk noch ouclerdorn
UW pPil 'e7aet miwormen. PooT. Van bier rnim'ormig,
misi-'ormigheid , miworming.
,. jg.'czssen. Van mis en Wa8,
MISWAS , o. , meery. n
voor geu-'as. Ecu niet wel nitgevallen gewas ,. van granen,

yruchten enz. Ook eene misvorrning , of wanstaitigheid
aan boom, rnciisch of dier. In dezen Iaatsten zin is het
onzjcL werkw. rniswassen , met bet onscheidb. voorz. mi&
in gebruik , en hijzoncter deszelfs volmaaktverleden tijd:
die boom i ge!ieel misvcssen.

M1SWASSEN. zie 'niswas.
MISWIJZEN , 0. WV. ik vees mi , heb misgevzen.
T(walijk wijzen : op die Izoogte w,ist het kompas cirie
sireken mis. Van bier inisw/zing.

MISZAKEN, I). w, ik rniszaakte, heb miszaaht. Ontkenricn : efl(Ze ais zi/ 't a/ic missaeten. B!JBELV. Geangen. . . . . ?ni$zaakie zzj al/es. H. r. GR. Van bier
miszaker,, 7ni8z;akiflg.

MISZEGENEN , b. w., it; iniszegencle , heb miszegend.
Schraal bedeclen , onthouden : miszegent ivan Qerstant.
VOND.
MISZEGGEN , 0. W. ik miszeide , heb miszegd. Zicli
kwalijk uitclrukkcn : ZLJ miszeide daaraan met. Creen
goed zeggen , lasteren : geaar1ijk is den grooten te
rniszeggèfl. HOOFT. Van bier niiszegging. RODENB.
MISZITTEN , 0. W. ik zat mis , heb misgezeten. ]Niet
wel zitten , zich verkeerd nederzetten. Onscheidb. , ik miszat, heb miseten. INiet we! voegen , kwalijk zitten : als
of dees rock den Kerstengocit miszit. VOND.
MITS, voegwoord. 1k beloof het u, mits gzi in/ den
knecht jendi. Ms ze1ft. naamwoorcl; meestal vrouwelijk: onder die mits, dat, en. M. L. Zameust. mitsdieri, overzulks, rnilsgaders, nevens, met.
MITSGA.DERS, zie mite.
MODDE, v., rneerv., modclen. Een smerig vronwmensch,
een morsebel. Zie madder.
MODDEN, (b4 KIL. oak mocicleleri) b. w., ik mocidecle,
heó geinoci. Ei6en!jk, den inodder omwroeten, bijzon-

de
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der met oogmerk , om jets te zoeken. In Gelded. zegt
men aarclappels mocicien , namociden , dat is, naar de
aardappels wroetenil zocken g nadat de egenaar dezelve

reeds heeft laten niu'ooijen ; cene nalezing doen.
MODDER , ni. Met water vermengile aarde , bagger , grond
s1ik : 7n odder nit eene sloot /ictlen. Om den rnodcler
te p1aeijeTh. M. L. Om door den mocicjer te raaken.
Van bier moclderachtig , inodderig. Zarneust.
mociclergoot , modderkuiL rnodclerman , mocllerrnolea,
modclernet , mociclerpoel, mdderpraam , rnodder8chuit,
moclderRloOt . en".
Modcler , hoogd. Mocier,, eng. mud , ital. mota. Het

H0oFT.

behoort tot die woorden , waarin het denkbeeld van voch-.
tigheid en weekheid bet meeste heerscht. Flierheen be-.
hooren ons modcie , bet W. mador,, maclidus , macleo,
Reeds bi de oude Egyptenaars was. mot,
bet gr.

mout , slijk , vochtigbeid.
MODDEREN, b. w. , ik mocidercie , lieb gernociclerci.
Modder uithalen , uitti'ekken. Brj overdragt zegt H00FT:
om stof tot straf/zeit iiit den gi'onclt le mocideren.
In de dagelijksche taal zegt men: eene zzak modderen,
door al te groote toegevendheid en gernatigdheid , tot
stand brengen : anders knoeijen : zj zitlien dat wel weer
,nodderen. Misschien is dit cene verbastering van het
lat. moderciri.
MODE , v. , meerv. moden. Een onduitsch woord, dat, in
de dagehjksche taal , reeds algemeen gebezigd wordt. F1ei
beteekent eigeiilijk eene wijs ; nit bet fr. mode , en dit van
bet lat. modus , ontleend. Men verstaat er door de ingevoerde Ievenswijs in bet gezellige ]even, de uitwendige
zeden , gewoonten ; in bet bijzonder de veranderlijke ma.nier van kleeding, die zich naar bet voordoen van arnie-.
ren voegt. Dc mode i-'olgen. Er is weer eene nieuwe mode uit Frankrqk gekomen. Zamenstell. mode-.
gek, moclewinkel, modezot, enz.
MODEL, ond., o., meerv., moclellen. Een voorbeeld in
bet klein, om iets naar te maken,
een ma! ontwerp.
MOE, zie moede.
MOED, m. De ziel des menschen, ten aanzien van hare
begeerten en neigingen; eene reeds verouderde beteekenis,
waarvoor men thans gemoeci gebruikt. In then zia
schjnt het nog, bij HooT, voor te komen: in .'oege,
L5
nk-'
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niernandt vernee , dat a de toegedreeoer o. 9 if
ken in den moed steekera. Het gernoed ten a^► ,ml
e l
,

(

van deszelfs veranderlijke gesteldheid. In dlen zin ko & „t
het in de zanneng. woorden voor : demoed , hoog moeci
Wijders , voor de innerlijke gesteldheden des gennoeds , in
bet algemeen. Hierheen behooren de volgende spreekwijzen : kivtzlgk -- wel te moede , blind te moede zipze
:

Denkt , hoe ik was te rnoede. PooT. Goeden naoed
liebben. Goeds moeds. In arren moede , in Loom.
HooFT. Ie,nctnd in koelen moede vermoorclen. Wijders : moed op iets dragen. De moedt, gedraaghen
op zoo vroome vassaalen enz. HooPT. In tegenstelling
van moedeloosheid en versaagdheid : vol moed zqn. 11loed
liebben. . 1 oud moed! .1 oed ,;even --- moed inboeze.
oxen. Den moed laten zakken zinken. De hoed
onlzinkt hem. Zjrzen moed aan lemand koelen, zijne
'Wrack oefenen , wvaarvan roedk'oeling , voor wraaknerning,
bij HooFT. Van Kier moedig , moedighezd , ynoed i gl,ka
Ook het oude werkw. s oeden , waarvoor wij thans moe^digen gebruiken ; en hetwelk nog overig is in bet dcelive
welgemoed , en in verrnoeclen. Zanienstell. moecieloos
moedelooslieid. Bq HOOFT vindt men nog nloednnj

tLging.

MOEDE , bijv. naamw, en bijw. , meer moede , meest
zeer naoede. Door arheiden , waken en slooven , van de
noodige krachten beroofd : ik hen moede vart het gacn
Dit zij wet te ondersclheiden van : ak ben het gaarz moe-de ; waarvan aanstonds grader. le and om eene zaczk
moede mnken , hem daarom kwellen. Oneig. , door her-.
haald genot geene neiging tot jets hebbende : lid is z jne
buitenplaats reeds moede. Iek ben des beroczcweri.1
snoede geworden BI BELV . Verdrietig : iemand het
levers moede maken. Door herhaalde handeling traag
zjnde : zk ben het gcinn moede. Tian zing en noch.
pan ape/en moe. VOND. Van hier moedheid , vernnoeidbeid , bij KIL. Het stamt of van moeite of,, of het heeft
niet mat eeneri oorsprong.
MOEDER. , v. , meerv. moeclers. Het woord behelst , in
.

bet algemeen , let denkbeeld van eene holle ruimte in
zich , bijzonder om iets te omvatten , dat daarin behoorte
In het hoogd wordt bet op Meer dingen toe0el ast

ons verstaan wi ', daardoor,, die ingeslotene plants in den
bui
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buuik van rnehschen en dieren , waarin de levende vrucbt
van de ontvanging of tot de geboorte toe , gevoed , ont.
wikkeld en gevormd wordt ; anders baarmoeder, kfmoe.
der. Zamenstell. moederkoek , moederkruid , moeder-vlies. Dit zelfde woord , doch in moer ingetrokken 0
meerv. moeren , hebbende datzelfde denkbeeld van eene
ruimte , waarin iets sluit, gebrwken wij ook nog voor eene
bus , waarin de spil van eLne sebroef loopt : de moer
Pan de spil is gebroken. Zeer sierlijk zegt HERVEY ,
In zijne ()VERz. , van de oogappels : drie kleene bollen
loopen in de netste moeren. Veen nemen dit wvoord
we! als eerie lguuur van het volgende : bet is echter niet
onwaarsebijn1ijk , dat bet met bet lat. uterus verwant is.
Zainenstell, moerschroef moerspel , opstyging der
moeder.
MOEDER , v. , meerv. moeders. Eene vrouw, die cen of
meer kin+leren ter wereld gebragt heeft : eerie blade
,noeder tvorden. Van dieren gebraikt men bet ook
ende de moeder sittende op de egeren. BIJBELV. Hier.been behoort bijenmoeder , in bet gemeene levee moer
geheete. Eerie vrouw, die de plaats van moeder beI deedt : de moeder in een weesliuis. Hierheen behoo -'
ren de zarneng. lninnen buitenmoeder, stiefmoe-.
der, k loostermoeder, minnemoeder , vi oecdmoeder, enz.
Overdo.: de aarde is onze alter moeder. Eerie harts -r

gesield,lieid , die , gelijk z de vruchtbre moeder van
►llerlei be-'allig Iieden is , zoo ook enz. J. FR NTzEN.

lets , dat , boven anderen , in oorsprong eerder is , of
in gezag uitmunt : eerie stadt , die eerie moeder is in
Israel. Brnuui,Lv. Eindelijk , de schelp van den paarlvisor , paariemoeder , of , panrlemoer, omdat men dac;h t ,
dat daaruit de paarl Karen oorsprong had. Van bier moe der'lgk. MMMoederlijk alleen was oil. geheel alleen , =a
voor teen tha.ns in de gemeenzarne verkeering zegt m'oc-b

derziel alleen. Zamenstell. noederdeugd , oorspronhe.
moederhart , moederloos , moedermaagd ,
moedermelk, moedermoord , moeclermoorder, moeder-moordster, tnoedernaakt , zoo naakt als nien ter wergild
kzvam, moederslag, rnoedermoord , moederspraak,
,noedertctal, moederziek , moederzog , moederzor'g ,
moederzot , zeer op de inoeder gesteld , enz. Dit woord

lijke deugd ,

worth, in de daEel9ksche tail, dikwerf in moer verknrt.
dat

2.7 2HOE
dat , nit kleinachti.r g , verachting , of toorn , ge sc i ed t ,
Zamenstell. moerkon4n, bet wijfje van eenkoni^ n , enz,
Moedder, bij VILLER. en OTFR. muater, angels, m e _
der, eng. mother, hoogd, Mutter, gr. ,irp , lat. muter,
ital. macire , sp. tnud r • e , fr. mere , hij de oude E` ,
tenaars , naar het zeggezn van PLUTARCHU3 , math. Jiboeder is risschien zooveel als voedstcr, van het angels.
inaet , spijs , voedsel.
MOEDER , v. Bezinksel , droessem , anders moer : costelzjcke w•nen , die op haere moeder ui1 esuivert 4i n,
,

ZEKERE VERTAL. VAN DEN BYB. Zqn u'gnen met de

moer. DE DECK. Oneig : dot het met hem op een'
verr•adersse inoeder laa ; e. Hoorr. Nog zegt men
dat ligt op eene ku'ade moer, daarvan zal niet veel
goeds koruen --- dat voorspelt niet veel goeds. Dit moeder verkort tot moer kornt met modder uit eene bronco
MOEDIG , zie cooed,

MOEDIGEN , bz* we , ik moedigcle , hel gefnoedigd.
Moed inboezemen , aanmoedigen : cde leetz ge rzoedigt
door zijne krachten. VOND.

: MOEDWIL , m. Een der oudste zamengestelde woorden ,
in onze en aaanverwante -talen. Eertijds heduidde bet niet
rneer dan den enkelen wil , in welken zin het , bij OTFR.
dikwerf voorkomt, by voorb. : de wind blaast, tliar.
Limo 1st mitatvvillo , waarheen het hem Ymoedwillig is ,
dat is, waarheen l^q wil. Wanneer de Schrijver van . den
wil des Heeren Jezus spreekt , welken dezelve zijnen Leerlingen openbaarde , noemt hij ztilks : sinun muatva'illon.
I ij gebruikt het ook voor willekeur , lust , neiging ; in
eenen goeden zin. NOTK. noeint wellnsten , vergenoegin.gen muotuuillon; ja , de nog oudere Over7etter van
IsivoB. neemt inuolovillu voor bet gemoed. In bepaaldere beteekenis , bednidde bet woord, eertijds , den vrijert
wil, in tegenstelling van dwang. Zoo zegt VAN DE WALL
door A. KLUIT aangehaald : eendrachteli cken ende anit
onsen vrijen moetwille. Zoo gebruikte men ook eertijds
moecdwillig en , omgekeerd , willemoedig , voor bereidvaardig. Thans gebruikt men bet, in eenen kwaden zin
alleen , voor eene ongebondene handelwijs , die voortvloeit.
uit een boos genoegen, om anderen to tergen en to be-

leedigen : moedwil bedrgven. Van bier 'moeciwillens ,

bgw.: iemccncl moedwillens dood stekene

Maeciwil-.
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lib:, moec^willigheid, moec' ill glijk• Het woord is
zamengesteld uit wil en moed , welk laatste woord ook
eene blijdschap to kennen geeft , die op gevoel van onze
sterkte gegrond is. Het konde ook behooren tot het
oude woord muat , gennuat , vr•olijk , aangenaam , lustig ;
daar toch dit denkbeeld met het woord moedwil naauw
verbonden is.
MOEDZOEN , m. Een oud woord , dat , in het Landregt
,van Veluwe , voorkomt , beteekenende een derde gedeelte
van eenig zoengelfl. Men leiclt het of van moed en zoea
als zeide men zoengeid , dat gegeven werd in, erkentenis
van iemands moed , die wapenroep gedaan en het rest
den vermoorden
van
d vervol
g d. had. Toed kan bier ook
wraakzucht aand uiden , wanneer bet geld zoude zqn_. , om
iemands wraak te stillen. Bij KIL. vindt men mondsoen..
Transccctio sive conciliatio osculo conirznata. Zoude
bet daaruit ook verhasterd zijn ? In het angels. is mud ,
eng. mouth , mond. Zamenstel.1 . nioedzoenbrief , b j J.
SCHRAssERT.
MOEE , V. , meerv. rnoe en. Vad'ers of moeders znster.
Oudmoei , grootvaders of grootmoeders zuster. Hierheen
behoort ook pelemoei , die een kind ten coop heft.
filet sclhhijnt met nioeder eenen oorsprong te hebben.
MMOEIJELIJK , hijv. ii. en bijw., nnoe jelrjker,. moeJel kst..
lets, dat mocite vereischt : een nnoe jel#ke arbeid. le-.
mand nnoeijel]k , lastig, vcillen. Gestoord , gerelij,k hij werd deswege zeer moe elgh. Van bier moege—
1

lijkheid.

A .OEIJELJ , (hij KIL. ook moeden), b. w. , ik moeide,
heb gemoeid. Moeite veroorzaken : ook had zone majesteit geen meeninge , om hen met d' Inquisitie tem.oezjen. IIooFT. A is wederk. , zich moeqen , zich indatell : plat verhod, van zich met het werk der an—
Jere te mo.eiien. HooFT. Spijten , smerten ; dit teehenkanten moeide de Prinsen. HoOFT. Van bier
rnoetjenis, moeitenis , beide bi Hoo,FT. Zamenstell.
rtaoe, ial, bedilal , bemoe jen , vermae.igen , enz. HooFT
bezigt ook moeireed , voor gereed , mu zich met alles te

g

bemoeijen.
M.IOEITE , v. ledere inspanning van kraehten zo-o wel des
ligclhaarns als der ziel: wen rvi one maer cle moeite

getroast;en willen. At IELS. dis hac&re Hoogheit
kon-
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koncle gooclt vinden den f raa e - e moeit e Le ver-

ghen. 1100FT. 1)at (tile nzoeite verloren waar. H oOFT.
'.Twist, krakeel: moeite met elkander hebben. M Oe i te
waken. Eindelijk komt het , in de OVERZ. VAST D ES
BIJBEL ,

vaak oneigenlijk voor , in den zin van droef held ,

als : nachten der moeitemij voorberegdet. Voor
moeite zeide men ook oudtijds moerje : zonder Peel

7nulie (dat is , naar do hoogd. spelling , voor moue)
ende arbeit. Proeve an D. A. 0. M. Zamenstell.
moeiternake r , twistzoeker.
Moeite, hoogd. Muhe, gr. Novo; waar ook oLos ,. zoo

als het zw. rnoda, arbeid beduidt. MARTINITTS vergeljkt
bet hebr. deelw. , dat moeite baart.

M:BOER , zie moeder, baarnmoeder.
TOFF, zie moeder , eene vrouw.
MOER , zie moeder , bezinksel.
MIOEfi , (oul. more , moere) , o. , meerv. inoererz. Slijkig ,
moerassig land van ee ien zwarten bodem , zoo als de
gronden , waaruit teen turf graaft : in veeraen en in moeren. VOND. Eenige plaatsen dragen hiernaar den naam ,
als : moerLapel , moerkerke , enz. Van Kier moerig ,
drassig. Zamenstell. moerlund , moervisch , moerzee ,
onstuitnige zee.
Moer , hoogd. Moor , erg. mere , moor , middeleeuw.
niorus , rr^orcz
, zw. mop•.
•

Met modder en bet vorige

inoer Uit eene bron.
OE IAS , o. , meerv. moerassen. Drasland , moer : nit
liet moeras getogen. VOND. Het sclrijnt hetzelfde woo.•d
als ons meersch , maarsch, mer•seh. De uitgang as
kan nit iseh ontstaan zijn. In het a g. marsh , middeleeuw. mariscus, fr. murais , deen. lnoracls , hood.
iiiorast , zw. rnorus , ital. mmnrazzo. Van Kier inoer•ctssig.

MMOERBEZIE , (moerbe i, moerbes) , v. , meerv. rnoerbetii0n, De ,vrucht van den moerbezienboonn. Zameiistell,
:

:y noerbezaeblud , inoerbezie'nboom , moel•bezienbo wit.
I-loogd. Maulbeere. De boom heet, bij NoTK. , mur.bourna , Mons. Gloss. r2aurpaum , angels. murbeam ;
de bezie murberian. Van bet lat. moms, gr. ,tapoc.
M OEREL , zie morel.
MOEREN , o• w., ik moercle , heb gernoerd. Van moer.

ifrenlok , troebel maker : het ,cater moer en.

ijders

men-

M

O
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meflgen , vermengen onder elkancier moeren. Over..

drags , l a ngs de straat rinkinken , ge;veld maken , straat ..
sc henderij doen : er- is van nacht weer g bye-.
moerd.
MOES , o. Dit woord heeft oudtijd3 spijs , in het algemeen , beteekend. KER. en OTFR. gebruiken dus mugs.
Bij TAT . is het : habet it uuas muoses ? Hebt gij eenige

spijs ? In engeren zin , is het eene spijs , .van eetbare planten en uit vruchten toebereid : als sil aten van dat
moes. BJJBELV. Wijders eene, uit planten en vruchten

toebereide en tot brij gekookte , spijs of pap. Zoo is het
ir1 de zameng. woorden : appelinoes , groenmoes , hoot...
rnoes , kruidmoes , melkmoes , warmoes , enz. Fig.,
eene rommelzode van .allerlei dingen : een mengelmoes.
Zamensteli . moeshof,, moesketel , moeskrul d , moespot ,
inoestuif

enz...

'w

Jibes , spijs , hoogd. Musz , zw. mos , eng. meat , fr.
met. Bij de Grieken is Ncao 'c ccc eten. Zie mesten.

MO ' SJN NKEN , o. w. , i k inoesjanbte , heb geinoesjankt.
Een woord , dat in de gemeenzame taal alleen gebruikt
wordt. Dit roes , bij K1L. nose beteekent allerlei on
reinheid , di•ek , vuiligheid. In Bien zin . komt het bij
J. DE RRUNE voor: men ziet den oucl'errlom als d'e
(lrabbe en' de mooze. Van dit mote is ons woord be-.
neuzelen , bemeic4elang , dat , bij HOOFT , nog voorkomt
en morsig maken beteekent. Voorts heette moze oudtijds
eerie plaats , waar men allerlei vuiligheid uitwerpt ; waar
men eaten wascht. Zoo is dan moezejankejz , moesjan-^
ken , bet werk van honden , die bij een gootgat , waardoor men bet vuile water der gewassclbene eaten spoelt ,
janken , op hoop van een kruirneltje to vinden. Van bier
gebruikt men het voor drentelen voor de deur van een
nieisje , den verliefde spelen. Van bier moesjanker. Ondertusschcn iis mores , moos , moze uit eene bron , met
moer, moeras. In bet opperd. noemt men daarorrt
cen nioeras moos, zw. mossct , bij K IL. rose.
I'IOESJE , 0. , meerv. moesjes. Een pronkpleister'tje , uit
bet fr. mo.uclhe , eene vlieg , omdat hetzelve, van verre ,
naar eene vlieg , die op bet aangezi; t zit , gelijkt.
MOESKOPPEV , o. w., ik mnoeskopte , heb gemoeskopt.
Stroopen , vrijbuiten , let land aloopen. Van bier moesA of ert moesL a:. pe.r , Misschieri vau moes ¢ dat is
k

oe--
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moeskruid , eta koppen , dat is knotten , afhonwen ; omdat bet baldadig krijgsvolk , dat de boeren knevelt, door-

gaans het eerst den moestuin hesteelt.
MOET , V. meerv. moeten. Het woord beteekent eigen1 k alleilei verhevenheid. Men verstaat , daardoor , niet
alleen een rond gevijld knopje , wider aan het lewnmer van,
een pennenles , als ook eene verhevenheid door verve veroorzaakt ; eene moet van verve , door onvoorzigtigheid
orntstaan op eerie plaats , waar die streek der verw niet
past : rnaar ook foemt men een indruksel , door knijping,
bij voorb. , in de opperhuid vet'oorzaakt , eerie moet . de
,

7noet der pruik zit nog in liet oorhoofd.

MOET , een woord , alleen gebruikelijk in de spreekwijs : te
moet, voor te gemoet. Te moet zien. VOND. Van

bet oude moeten , eng. to meet , waarvoor wij ontmoeLea , sonitijds ook gernoeten , bezigen. Oudtijds zeide
men ook te moet gaan, lemand te moete dagen,
in persoon dagvaarden.

MET , o. , V an het werkw. moeten, dat in eenige spreek-n

-

wijzen sleehts voorkonit : is / ei een moet ?
MOETE , V. , Een oud woord , beteekeneude gelegenheid ,
ledigen tijd, hoogd. 11Musze, lat otiam : die goede moete

heeft. PLANTS N. MMoetig zegt men , in Noordholland ,

voor lnstig , tierig.
MOETEN , b. w. , Ik moette , keb gemoet. Een scheeps-woord , beduidende zacht es voortduwen.
MOETEN , o. W. , onrege lrn. , ik moest , Aeb gemoetem.
fl et beduidt tot eene handeling of eenen toestand gedwon-gen zçjn of worden ; en dit van personen en zaken : u^ve

wonde moet verbonden worden. 1k moet liet doen.
Dit werkwoord heeft , in alle beteekenissen , de onbepaalde wijs van een volgend werkwoord bij zich : somtijds

words dit weggelaten: ik rnoet an huis. Ik moet er
hinnen. Gq moet het mq beloven. Gq moet u'eten ,
dat enz. 1k moet het u Qragen. G j moet geduld
hebben. Fig.: moet gij rnij dan telkens storen? Bet
most reeds twat/f urea zqn. 1k doe het niet, of
Caen moete rni er toe cl vingen. Het moele u u'el
lbekornen ! zegt men, voor dat het u wel bekome!

Zooclra dit werkw., in den volm. verled. en meer dan,
volm. verled. tijd , gesteld wordt , en een tinder werkvvoord in de onhepaaldc wjs b9 zich heeft, gebruikt men

MOE, MO G,

277

Vet het verledene dcelwoord gemoefea , mmar de Onbe..
paalde wijs moeterz : ik heb moetea spreken. Doch,

Staat het alleen , ZOO volgt bet den gwonen i'egel : ik heb
wet gemoeten.

MOETSEN , zie motsea.
MOEZEL , rn. , meerv. moezels. Eene zakpijp , ccii doeS..
deizak : die g/zeea tangh of moezel uiit een iu/t en
kent , is altqds goed.cmoecis. OE BIwNE. Misschierj is
bet woord van den kiank gevorrnd.
MOEZEL , v. Eene uivier in I)tiitschland. Bij Hooip ook
mozel , fr. moselle. Van her bet zarnengest. moezel-.
ujn , ook moezelaar genoemd.
MOF , in, meerv. moffer. Een scheldnaam , aan westfaal..
sche gvaswaatjers gegeven. V1isschien , wegens den muffea
stank die zich van die lieden verspridt. Vrouwel. rnoffin. Zamenstell. rnoff'enland , moffinspraak. Mof is
ook cen naatn van cen zeker zangvogeltje , cenen groen-.
ling,
MOF , V. , meerv. moffen. Bontweik , Waarin men de han-'o
den steekt , om die warm te how len.
Het woord behoort , waarschijnlijk , tot eeneu oorsprong
met mouw , , als hebbende eenigzins het denkbeeld van
eene holligheid , die tot bedckking dient.
MOFFEL , m. , meerv. mois. Eene mof: met rorule
moffels. DE BRUNE. Bij KIL. , die bet vorige woord niet
kent , VIn(It men moffel alleen , het ft. moufle , ital. muf-.
0/a , middeleetiw. muffi1a. MojJl wQrdt ook eene
soort van oven genoenid , waarin verlaIt goed gehard wordt.
In dit woord beerscbt insgekjks bet denkbeeld van cene
holle ruimte , die tot bedekking dient.
MOFFELEIN , 0. w, , 1k moffelde , heb gemoffelci. Dit
woord I van moffel, waariu eon denkbeeld van bedekken
mede ingesloten is, afgeleid , beduidt jets bedektelijk op
eene andere plaats steken: Lemanci jets in de handeu
moffelen. In bet gemeene leven zegt men: Lets weg—.
tnoffelen. Vooral gebruikt men het van bedriegelijk kaartspelen: g/ moet niet moffelen. Van hier moffelaar,
rnoffelaarster, moffeling. To tuiuffle beet, bij de En
gelschen, het aangezigt bedekken, zich verrnotnnien. Zamenstell. wegmoffelerz.
MOFFELEN, zie mommelen.
MOGELIJK, bjv* no an bjw. Pat geene tegcnspraak Jijlt;
)

,

,
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3MOG.
Iietgeen gescili6Llefl kan. Het 18 niet mOgeI4/k , 'Zcit God

liege. Hoe 1$ het mogelyk dat enz. 1k he!, alle
,nogelijke moejie gedaa,.. Als bijw. , voor misschj e

rnoge/qL doet hq het. 1111en zal rnoge4jk denke
Vaii hier mogelzjk/iejd. Zarnenstelh orimo ge/i/k.
MOGEN , onz. w. , onregeim. 1k mag mogt , he/i gemogt.
,

[lit woorel heduidt zoowel kunnen , als willen en moeten.

1"ersarne/t daeran cers i/ecler nae dat h4i eten mach.
Na moqien v/ het hoofd gerust nec1erleggen. Gq moogt u wat schamen, dat g enz. Mag
ik het zoo iioemen ? Wat mag toch wel de reclen zqi?
Och of Itq toch luisteren mogte I 1k mag mq daar-.
mecle niet 9ermoei/en. 1k mag niet meer eten. In Overijssel is deze spreekwijs zeer gebruikelqk , ook met weglating
van het werkw. : wilt g nog niet wat eten ? 1k mag niet
meer. Hi/ vraagcle mq am mee te speleri ; maar ik
mogt niet , ik wilde niet, ik had er geen zin in. Zoo zegt
men ook : ik mag geerie mosselea. 1k mag wel uen.
BIJBELv.

In den verled. en meer dan verled. tijd , met een ander
werkwoord in de onbepaalde wijs hij zich , volgt bet den

regel van moeten enz. : ik he/i hem niet mogen 8preken. In tegendeel : ik heb niet gemogt.
Het deciwoord van den tegenw. tijd mogend heeft de
Ieteekenis van magt , geweld , vermogen : dat is eeri mo-S
gend Porst. Bij FIOOFT vindt men den overtreffenden
trap: de moog/zeaste ileeren. Bekend zijn de oude titels dc edelmogencle dc hoogmogende - grooftnogende L/eerers. Van hier mogendheid , meerv. mogersdheclen. Magt , vermogen van aanzienlijke personen : op
Godts mogenMeit en trouwe be/often steunen. NYLOE.
Door manghel van zich in de mooghenheit te maatigei-i. UOOFT. De personen zelve , met die magt bekleed:
de werreltsche Mogen/ieit enz. VOND. De spelling
zonder d, mogenlzeid, welke HOOET en VOND. hebben,
mag wel zachter luiden; zij is ecbter niet taalmatig.
Het is met magt, bet bob. moc, bet oude migchel,
groot, gr.
lat. magnus, zeer na vermaagschapt.
MOGGEL, m, en v., rneerv. moggels. Een dik, vet kind
of vrouwrnensch. Misschien gevormd van den kiank,
welken dat logge lijf, door de beweging, veroorzaakt.
Men zegt ook mokkel, van mok, b BOOGSTB. voorko
endo in den zin Van een vuil w9f zj is eene regle
:

)ui..
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ui1e moLL'et. Van cut tnokLej is o.ok bet werkw. : moLkelen , bernoLJ.7elefl , vuil naken. Veikleiuw. mogge/Ije,
mokkeltje , in tie dage!yksche verkeering.
MOK, zie moggel.
MO.KER , rn. ,. rneerv. mokers. Een zware smidshamer:
de Krqgsgoclt wrong Vuikaen den maker uit
vuistea. VOND. Het woord komt , zeer waarschjn1jk,
Van moken , meuLen.
MOK'KEL,t zie moggel.
MOL , Y. Eene soort van wit bier, waarin wenig hop ge-brouwen is : nqmeegsche moE. Het is onzekcr , of dit
woord uit molt , dat is mout , ontstaaii zij , of niet. Hot
schijut cerder,, oru den zachten , zoetachtigen srnaak , then
naarn te hebben : mollig , trotlwens , worth van cetilge
dranken nog gebezigd. Zarnenstell. moihuisa
MOL , m., meerv. mo/len. Een bekend dier , dat in do
aarde wroet. Met den blinden mol eei aa,'clen wal
opu.'erpea. V0ND. Menschen , die zich aan hot aardsche
tç veel versiaven , worden geiegd : a18 mollen in de aarde to wroeten. De spreekwqs zoo blind a/s eeri mot
is, door de nadere kennis van dit dier, ongegrond bevonden , daar men weet , dat heizelve kleine oogen heeft.
ILOOFT gebruikt dit woord vrouwelijk ; doch VOND. , DF
DECK. , VAN HEULEN en de , in de geslachten zoo naauwkeurige , dichter v. MANDER verkiezeri het mannel. geslacht.
Zarnenstdll. mollengat , mollenkruicl , anders krnisboon2
moihoop , mollepoot , mollena1 , mólleiiel , molleeiig,
zacht van ye! , enz.
Mo! , hoogd. Maulwurf, bj KIL. ook moltvorp , mtilworp , eng. mole, molewarp. Omdat dit dier de aarde
doorwroet , en do daardoor opgeworpene hoopen uit losse,
mulle aarde bestaan , zal men de afleiding van mul na-i
tuurlijk vinden.
MOLES, m., meerv. molens. Een werktuig, waarop andere Iigcharnen, door middel van raderwerk, gemalen
dat is verbrjze1d, worden. Zoo zjn een gortmoleiz,
lzandmoleiz, koiJjmoien, runmoleri, enz. In verdere
beteekenis, worden ook andere raderwerken, waarmede
men jets snijdt., stampt, stoot, windt enz., molens goDaamd, als: zaagmolen, papiermolen, slijprnolen,
twqnmolen, r.'olmolen, snu?finolen , eriz. Wincimolen,
die door den wind, watermolen, die door hot water
be-.
1I 2

MIO1,.

bewogen word t ; en van hier de spreekwvys : dat is wa ter
(ook dat is koorn) op zijnen molen , dat belpt he..
Een watermolea is ook die, waardoor het water van de
eene naar de andere plaats gevoerd wordt. Daar is zv a t"
in den moles , daar is wat op hannden. Hij poogde hu n
vroedt to maaken , dat diesgel jk bestek in den moles
was. HOOFT . /Jij cyst het koren van zgnen moles ,
bij henadeelt zich zelven. De molen is door den Pang ,
ook fig. , de vaak is in de war. Eenen slag van den molen
hebben, half gek zijn. Verkleinw. molentje : Gq loopt
met molentjes, gij gedraagt u als een kind , gekkelyk.
Van bier molenaar , een eigenaar , een bewoner van , een
arbeider op eenen molen , ook een zekere visch , en een
bloedeloos diertje , een molder anders genaamd , molenaarster, molenaarsvrouw. Zamenstell. molenas , molesberg, molengeld , molenheuvel , molen Ozer , waarin de
molen draait, molenkar, molenligger, onderste molensteen , molenmaker, molenmeester, molenpaard , molenpad , mol/npranger, de yang van eenen molen , mo,

lenrad, molenroede, molenstander, molensteen, molenstof,, stuifinecl , nzolentreem , (molenirechterk molenwerf, molencviek , molenzwengel, enz.
Molen , boogd. Mulzle , fr. meule , moutin , lat. mola,
ital. molino , sp. maela , hang. malom , gr. Alles
van malen.
MOLFERD , m. ,, meerve molferds. lemand met eenen

grooten mond ; voorts , die onbeschof't spreekt en handelt.
In Groningen, is bet, in de cage volkstaal , gebruikelijk.
Loop molpliert, mallen geck , enz. Jos. rROB F EN BLIT.
.Ile eerste helft des woords is nit moil verbasterd; of het
laatste nit aard ontstaan zq , is onzeker.
MOLLEN , b. w. , ik molde , heb gemold. Een woord,
waarmede de gaauwdiev en, in hunrie bedekte taal, dood
steken , dood slaan willen to kennnen geven.
MOLLIG, bijv. naaa w . , molliger, molligst. Zaclbt : het

tengere gebeent is met een mollig vleesch , en poezelheit vereent. VOND. Zacht op de tong, zoetachtig:
mollige wqn. Van bier molli cheid. Het komt , met
snalsch , mul , molm , lat. mollis , ons ma/en, uit eerie
bron.
HOLM, m. Eigenlik droog, mul stof, zoo als van gebro-^
ken-cn turf - en ver aan houut. De bron des woords 1igt in
-
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rnalen verborgen.. Molm beet ook de beteekenis van
vermolming, verrotting: de moim is in dat bout. Van
hier molmachtig. Zamenstell. molmworm. Van hier het
0. w. molmen , door den nmohn uitvallen ; ook molsem ,
molsemen , vermolsemen.

MOLOS , een ond. woord, bq VoND. en PooT voor eenen
jagthond voorkomende ; uit het lat. molossus.
MUM , v. Eene soort van bier : brunswgksche mom.
Men meent , dat dit bier naar eenen Krist. Mumme , die
hetzelve , te Brunswijk , in het jaar i V139 zoude uitgevonden hebben , zgnen naam draagt.
MONZ , momme , v. Een masker. Ook een vercnornde persoon : ge4/k eert jds de mommen op onze bruiloften
plagten te doen. HOOFT. En hieruit blijkt het , dat

men , op bruiloften , de gasten , door gemaskerde vertoo.n2ngen , plagt te veramaken. Wg gebruiken dit woord
meest oneigenlyk voor schijn : onder de mom Pan vr•iendschap. Zamenstell. momaanzigt , momaangezigt , momgezigt , mommedans , mo.mgeweznd , mommekans , lotgeval , mommekansen ,werkw. , lotspelen , mommekansig ,
btu RoDENB. , mommekleederen , mommespel , mommevolk , bij HOOFT , momtuig. KAMPr. heeft nog eenige
andere zarnenstellingen , als mommecdek , mommesch jn ,
mommeschoon , enz.
Mom, hoogd. Mumme , fr. momerie , mornmespel a, eng.
mummer, een , die een roniaanzigt voorheelt , ital. mommiare , mummiare , vercnomd gaan. Reeds COMMoDIANus gebruikt momerium voor een masker , ja het gr.

heeft al deze beteekenis. ADELUNG brengt het tot
eenen oorsprong met mof ' en moues.
MO 1BER , (mombaar, momboor) , m. , meerv. mombers.
Een bezorger , een voogd van weezen , the voor derzelver bezittingen voornamelijk zorg draagt ; een voormonder,
anders genaanid : eery kind order mombers stellen. Den
momber der onnoozelhezd to loonen. VOND. In Gelderland , is de Momber van bet t of een persoon van
eene aanzienlyke bediening, die gehouden is, orn de
hoogheid en geregtigheid des Landschaps voor te staan en
te bewaren. Van bier momberdq►, mombardq, bg HoOFT,
momberschap. Vrouwel. mombers ;he , voogdes. Zamen-stell. momberkamer, we,eskamer,, momrmberkind , dat on-w
der 'mombers staat ermombere, , tutari.
15
nom:
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Mlomber, mids:lele. mambur'nus , nunrlibar•due , angels.
.tnundbora. De gegrondste afleiding is van mond, voogd.
Mond nameli k is een oud woord , dat eenen man , en
vvel eenen man van vermogen , beduidde , en in engeren
zin eenen bijstand , eenen besc}utter; bij de . Longobarden
snundu$, mundualdus. Van Kier is het overgegaan tot
cenen beschermer van ouderlooze kinderen, eenen voogd.
Momlier is this voor moridber•, mondbaar, gelijk het in
eenige plaatsen nog wordt uitgesproken ; en dit baar
Iieeft bier de beteekenis van o n tberiri g , even als loos.
Een mondbaar beteekent derhalve eigentijk iemand, die
zonder voogd is. Doze naam is voorts overgegaan tot de
voogden zelve , die onrnondige kinderen vcrzorgen. dmond
werd oud t. iemand genoenid , die vrij van de beheering
en voogdij van anderen was.
MOMME LEN , o. w. , 1 k rnommelde , help gemommeld.
Binnen's morRis den bromnnenden toon mom maken ; anders mompelen. Van bier mommeling : de bedeesde
s'nommeling van vreeze. OVERZ. VAN DERV. Ook gebruikt mein het , in Groningen , van kleine kinderen , die
den mond veel bewegen , als zij op jets knabbelen. Insgelijks drukt bet den kiank nit , we ken sommige menschen,

als zij eten , door den neus laten hooren ; anders mof.felen.
MOMMEN, o. en b. w, , ik momde, heb gemomd. Onz.
den vermomde spelen ; zich vermomd vertoonen : en den
roep zaaide, dat de Hartoch zou nit mommen gaun.
MOFT. Pedr.: zick nommen. Fig. , bedekken : haar
gebrek le mommen. DE BRUNE . Van bier mommer,
moc zzr . Zarnenstell. vermommen.
MO1\^1PEL E N . (bij KIL. ook mondpelen) b. en o. w., ik
mompelde , heb gemornpeld. Een woord , dat even als
nnofelen , mommelen , van den kiank gevormd is , betcekenende binnen's monds spreken. Bedr.: jcier mompelt
zn gebet. HooGVL. Onz., eenig stil gewag maken: men
pnompelde reeds, dat de koning vergeven ins. Van
bier mompeling: an de waarheit eener• ander•e morn pelinge , stil gewag, gerucht. HoOFT.
MOMPEN, b. w. ik mompte , heb gemompt. Hetzelfde
als mommen, van mom. Het words echter meest gebruikt

voor bedrieg4en de wacht mompen. VoND. Van bier
2omping.
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MONARCH , Tn. , reerv, monarcl en. Een once. woo rd.
Alleenheerscher: het banket des oosterschen Monarch 8.
POOT. Het vr. monarche vindt men bij Vows. Van,
bier monarchij. Het is nit bet lat. monarcha , gr.
(eoytzpxwv. Wy kunnen die woorden zeer wel missen , en
moeten die , in het schrijven , of in eene redevoerixng ,
niet gebruiken.
M OND , m. , meerv. monden. Die opening in des men schen aangezigt , die tusschen de kin en den news is , en
door de lippen -esloten wordt. In eenige gevallen gebruikt
men het voor de lippen : eenen Heinen grooten -..,.
roodea mond hebben. Voor de inwendige deelen : pijn
in den ,pond hebben. Daar de mond de zitplaats der
spraakdeelen is , zoo heeft men eene nienigte spreekwijzen,
die op de spraak en bet spreken betrekking hebben : geenen mond hebben , beschroomd in het spreken zijn. Den
mond toehouden , zvvijgen, lemand den mond snoe-Ten , stoppen , heni tot z` Yggen brengen. Den mond in
iets steken , zich onbeschaamd in een gesprek xnengen.
Demand den mond opbreken , icniand , die zwggen wit,
tot ontdekken van eene zaak noodzaken , daartoe tergen.
Dies beak liet den Prinse den mood oopen , om to
.veg` hen. HOOFT. Den mond roeren , veel snappen.
Den mond vol an eene zaak hebben , er veel over
spreken. Zonder den mond te ontsluiten in galmende l ozannaas M. L. lemand eenen vuilen mond
geven , hemrl leelijk met schekdtaal begroeten ; ook bits
toespreken. Den mondt, tot de ooren toe , oopen
doer , O,n met sclhreeuwen en schelden to becvjZen
enz. HOOFT. Andere "spreekwijzen bebben hare betrekking op voedsel en spijs en smaak : geenen mond aan
jets ze,tten. Den mond op jets maken , zich spitsen ,
or iets lekkers te zullen eten. 140OFT gebruikt het voor
op jets vlammen , zeer verlangen: het missen der plondering, daar ziq den mondt opgemaak t hadden.
lernand den mond op- of openhoi c1en , hem scbraalties onderhouden. Voorts bezigt men mend, met verscheidene voorzetsels: lemand Frond aan mend spreken. Binnen's monds spreken. Zij verklaarden door
den mond hunner gezarlten. lemand in den mond
loopen , van zeif ontmoeten , zonder gezocht to worden.

-Stout in dery mbncl zyn , onbed.achte en stoute taal
sere-

MON.
spreken. lamanci ie,liq Ia den mond ge'en. 1e18
wq18 in den mond fiebben , er dikwijls van spreken,
Vat cal U niet in den mond va/lea , zonder moelte,
zult gq dit niet verwer%en. Die zaak is hem in den
igjoid bestoi''eri , hij spreekt er a!tqd van. Met den
mond -'ol taric/r4 staaa , nict kunnen spreken. Jemarid
naar den mond spreken , spreken , dat hem zeer
haagt. Jemanci izaai' den mond ziei , zoo spreken als
een ander vooraaL : ea alien ZlCfl naa den tncrndt
den Kardiriaa/. H00FT. 1)at is ,iaar zijnea monet,
die spijs SU-1,11a hem. lernanci lionig om den monet
$mere , bcm vkt1en, Iema,2cl op den mond ,slaan,
doen zwqgen. 0/) den mond met geaIIen 4'n, do
tong we1 kunncij roeren. G/ neemt my het woorci uit

den mond , zoo als gij daar spreekt , zoude ik zoo aan
stoiTids ook gcproken hebben. Juffer uit den monet
speie , vrij uiLspi'ekeu. Dat 9iel mq uit den mond,
ik zeide dat cinbcdachtzaam. Zq spreken niet nit ecrien
mond, zq spicken d1ander t(•gen. liii twee nonden spre.
ken , zicli zeIvc tegensprcken Jernaid bet brood it 't den
mond nerneri
stootea , hew iii de neiing ondeikrui.
pen. Ui! q nen mond bespai'en , iiet opeten, voor
cenen anderen tijd bewaren.
Dal gaat i4'en mond
voorbq , gq S&tst U or te vei'geefs Op. Verder worth mond,
-

oneigenlijk , geiomen voor cenen persoon , die , in plants
van anderen , spieekt : den mond des Heeren Pragen
was oudtijds de Profeten raadplegen. POOT noemt Iiozes
den Mont der we/ten. Zoo beet een o.penlijk bidder.
tot God etc mond der gemeente. Voor hongerige per..
sollen : iA znoet i-'oo;" tu.'intig monden zorgen. Hierheen
behooren de zarnenstel). grootmoad , /astermond,pruil_w
mond, enz. Monet wordt ook, in den deftigen stiji,
van beesten gebiuikt : de Heere opende den mond der
ezelinne. B1JBJLV. Dichters schrqven, bij persoonsver.
bedding, ook anderen dingen eeren mond toe: de aarde

doet haren mond op. Dc dageraad, met rozea om
den mond. Hierheen behoort: de morgeastorid heeft
goad in den mond. Zie goud. Om eenige gt1ijkheid
worden ecnige openingeri ook met dien naarn benoemd.
De mond van eene rivier, waarvan 1J8$elmonde, aan
bet begin van den 4ssel
roermonde, roermund aaa
1eu. mend vae dv roer
dendermonde, win dien van
4,
,
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de rivier de lender. flit mond , of monde , muncie,

veraridert bij ons ook , in mude , muide , of maiden , in
den angelsaksischen trant , alwaar de n geinist wordt , als
in ons Muiden , de mond van de vecht — Arnemuidea
de mond van de Arne enz. Van een st«k geschut : het
grof gescliut en zqn metaelen moat MOONEN . Zoo
spreekt men van den mond eener sl.;elonk --- -eens
puts -- zaks -- ovens. Van den mond der maag ^..•
der bacarmoeder ---- der blurs enz. Van bier monde4/k , mondeling. Zamenstell. mondbelioeften , mondbode , mondg at , van een blaastuig , monc emeen , mondgemeenschap , mondgesprek , mondhout, keelkruid ,
inondharp , mondgzer, gebit der paarden , inondkok ,
.

mondkost , moncllijm , mondpranger, mondstuk , mond
vol, mondzorg, bij TRIP, enz.
Het stamt zeker van een oud woord. maven , - munen
of,, dat , met maden , muagen , afsnijden 9, eenen oor-

sprong heeft.
MONDBAAR, zie momber.
M.O NDEN , o. w. , zk monde , heb gemoncd. Wel smaken:
het over edle tout, dat alle spas doet monden. F. DE
HAAS. Bij overdragt , gebruikt men het voor smaken ,
beha en , wel bevallen : dit antwoorett mondde den
spaansclhen Koning niet. HooFT. Van bier mondig,
snaakelijk , mondige win. Monden beteekende voorl een
ook spreken. Het zamengest. vermonden is t og in gebruik.
MONDIG , bijv. n. en bijw. Meerderjarig, buiten voogdij.
Gemeenlijk wordt bet verklaard door iernand , die het
regt heeft , om door eigenen mond te spreken , en op
zijnen eigenen naam dingtalen te voeren ; ze Jmonden an-.
ders geheeten : eene mondige doehter , die den ouderdom bereikt heeft , dat zij van de ouderlijke of voogdelijke magt ontslagen is. Het statist of van mond, in de
betet .'keuis van voorspraak, beschutting; zooclat bet eigenlijk iemand is, die zich zelven verdedigen kan. Eigenlijk
beteeken t bet iemand, die eenen mond heeft, zacnenst.
-

volmondig.
MON1NIK, m., meerv. monniken. Een godsdieiistig persoon , die zich, naar de denkwijs der roomsche en grieksche kerk, in . gemeenschap inet anderen, tot den ongehuwden staat verbindt. Is er eene belofte van vrijwillige

armoe e b., dais , iaemt men hen hedel onniken. Om
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de ge1gk1ieid m cschien van de kale kruin eens monn:k s ,

draagt cene soort van bedwarmer den naam van monnik.
Van bier monnikachitig, waarvoor HOOFT monniksch
heeft, -- monnikerq, monnikschap , vrouwel. voor de
broederschap der morinike,i
, voor de hoedanighei
, onz. d
Bens monnits. Zamenstell. monnl kenklooster , monnikenlatijra , monnikenleven , morrnikskap, ook eerie plant,
tnonnzkskleed , monniksmouu , --^ monnikenwerk, nuttelooze arbeid ; dewrjl de Monniken , in oude tgden ,
tot zekeren arbeid , hoe weinig die ook beteekende , ver-

pligt waxen , om niet ledig te zijn , at ware bet ook , dat
zij den volgenden dag vernietigden , hetgeen zij den vorigen gemaakt hadden ; hetwelk dikwijls bet geval was ; --.
tnonnikswezen , enz. Het woord is nit bet lat. monaclius , gr. iovcxac ontstaan. Het oorspronkelijke is , coy q
alleen , owdat men , in de eerste tijden des ehristendocns ,

de kluizenaars alleen dus benoemde.
MONSTER (munster) , v. Een oud woord , nog overig in
Westmunster, .Noordmunster. Het is eigenlijk een
klooster , van bet lat. monastei'ium, bij KEn. niunistre.
Van bier eerie kerk, kloosterkerk : die Monster Nan RRensborch mede dede eie waken. M . STOKE .
MONSTER , o. , meerv. monsters. Een staal , een proefje ,
van eenige waren of goederen , waarnaar men dezelve leveren kan , een toonstuk : een monster papier, koOren enz. Van bet fr. montre , en dit van bet lat. monatrare, aantoonen. Zamenstell. monsterblad , enz. Mon-.
ster is ook , in het gemeene leven , een patroon , voor-

beeld.

MONSTER, o. , tneer v. monsters. Van bet lat. monstrum.
Een gedrogt , wanschepsel. Bij overdr.: dat is een monster an een kind , dat , door vettigheid ,, als misvornmd
is. Iemand , die in woeste wreedheid aan monsters gelijk
is: eer hem d'ontmenschte monsters vatten. Poor,
Van bier monsterachtig. Zamenstell. monsterdier, mon-

stertemmer.

MONSTEREN, be w., ik monsterde, heb gemonsterd.
Eigenlijk naauwkeurig en stukswijze bezien , om bet goecle
van bet slechte of te zonderen. In bet bijzonder,, gebruikt
men het van krggsvolk , wanneer het geschouwd word t :
het Polk -- paardeh monsteren. -- IA durf wel tegen
?1.ern morxsteren , mj tegen hens laten beoordeelen. Van
bier

M'1ON, MOO.
Mier .monstering , eigenlijk heerscliouwin ' f wapensc7zoi4 .
wing, ook wapensciloflu-'. Zamenstell. monsterheer,
monsterplauts , monsterrol. Uit het lat. monstrare ,

toonen.
MON THOUT , o. , lat. ligustr. um , aldus geheeten , omdat
men de bladeren tegen het sclheurbuik kaauwt.
I1OOI, bgv. no en bijw. , mooijer, mooist. Fenigzins
schoon , hupsch , fraai : een mooiaeisje. Tot andere
dingen overgebragt : mooi veer. Mooi weer spelen ,
zwieren. Verkleinw. mooitjes. Het woord wordt, in do
dagelgksche taal alleen , gebruikt. Zie mein,
MOOKHAMER , zie cooker.
,

MOOLIK , (by' VOND. ook moloch , molock , molik , mo=
-

luk), m., meerv. moolikken. Een schrikbeeld , waarmede men vogels bang maakt : een molock hood de
kors Poor mussehen onbedorven. VOND. Men acht bet
eene verbastering van Moloch, het bekende afgodsbeeld ,

en van hier - overdragtelijk voor alle afgoden en schrikbeelden. H. DE GROOT heeft een' molik an $tro , d. i.
eene van stroo gemaakte pop. HE8YCH. heeft en
,.6WAvxa. Het heeft ook eenige gelijkheid met het gr.
f4opf4oAvyev , een schrikbeeld , waarmede voedsters de kinderen bang maakten ; dit was oak een momaangezigt op bet
toon eel.
MOOR , m , meerv. mooren. Eigenlijk , een inwoner van
het voormalige Mauritanie , bet hedendaagsche Marokko.
Ook werden de Ethiopiers , wegens de bruine kleur , mooren genoemd. Onder dezen naam komen de laatsten , in
de OV'ERz. VAN DEN BuTB. , meermaals voor. Wijders is
een moor een mensch van eene zwarte kleur , kroes Naar
en dik van lippen , zoo als de bewoners van bet zuidelijke Afrika. Van bier de spreekwgs : den moor, of moriaan , wasschen , vergeefsch werk doen. Oneig. noemt
men blanke mooren (negers) menschen , door de Spanjaards .albino's genaamd. Voor moor zegt men ook moo'

riaan. Het vr. is moorin. Van bier moorsch : in het
,jloorsch gebergt. PooT. Zamenstell. mooros, zwarte
os , moorendaris , inoorenland , moorman. moorpaard,
pikzwart paard. Het stamt of van bet lat. mourns.
MOOR, in. Eene soort van zgden stof. Uit het fr. moire.
IOORD, m., meerv. moorden. Eigenlijk geweldige dood ,
;oo , als liet angels. ,nartl , gr. p.opo I lat. mots. Tit
sC119"n t
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sch nt -nog overig in de spreekwgs, wanneer men fet
eenen vloekwensch zegt : dat de moord hem sla : (dat by
sterve !) VOND. Ook hem steekt de moord. Hoe leed
het God , dat hem de moord niet eer en stak. VoND,
Verkeerdelijk zegt HALMA de moord steken : lzq zal de
moord haast steken. Wij hebben nog eene spreekwijs :

gij mogt de moord (gi) mogt liever dood zijn !) HOOFT.
Thans words het anders in eenen dadelijken zin , voor
eenen opzettelijken en wreeden doodslag genomen : eenen
~

moord begaan. Zamenstell. moordban , proscriptio ,
bij HOOFT , moordbesluit , bij KAMPH. , moordboog, bij
FOOT , moordbrund , moordbrander , brandstichter, om
een huisgezin te vertnoorden, moorddadig, moorddadighei.d , rnoorddadiglgk , moorddrank , moordfeest ,
moordgeroep , moordgeschrei , moordgespan, moord.geweer , moordgeweld , moordgierig , moordjaar,
moordklok , moordkuil. Eenen moordkail van z Jn
hart makers , iets listig in zijn hart verborgen houden.
Moordkuil is ook , bij HOOFT , bet fr. casemate hoogd.
Mord,; rube. -- Moordhist , moordmes , moordpook ,
snoordpriem , moordrumoer, moordschavot, waarop onschuldigen, op eerie wreede wijze , bet leven verliezen, moord.
$pelonk , moordstuk , een moord , moordtooneel , moordtrompet, moordwapen , enz, Van bier bet bedr. w. moorden , op eene moorddadige wijze van kant maken ; ook
moorder, moorderes -- moordenaar, tnoordenares.
MOOR [EN , zie moord.
MOORLAAN, zie moor.
MOOT , V. , meerv. mooten. Van bet oude morn afsnijden ; en this een afgesneden deel. Wq zeggen eene moot
visch. HooFT gebruikt het ook van andere dingen : Sonoq ried een moot te midde uit den Haarlemmer dijk
Se angden.
MOP, v., meerv. moppen. Groote , gebakkene metselsteen.
Zatnenstell. mopsteen. Bij Ku.. moffe. De oorspnong
is onzeker. Wij hebben nog een woord mop , verkleinw.
,

mopje, dat errs klein , langwerpig rond koekje beteekent,
en even duister is, wat den oorsprong aangaat.
MOP. m., meerv. moppen. Eerie soort van kleine doggen.
MOPPEN , b. w., ik mopte, heb gemopt. Oul. schgnt
moppen winden, omwoelen , beteekend to w iebben ; en
II0OPT bezi ,t bemoppen , voor ornwiuden : em Se gat" ,
Rio-

M O R. l ag
Iemopt on: it hoof . Het verouderde moppen is nog
overig in mopmuts , vrouwen nachtmuts. Moppen wordt
ook onzijd. gebrnikt , voor pruilen. Van hier mopper,,
mopster.

MOEIAS , zie moeraa.

MOREL (moerel) , v. , meerv. morelle.n. Eene groote
bruine keys. Zamenstell. morellenbier, morellenboom enz.
Bij KIL . marelle , amarelle , hoogd. A orille, Amarelle.
TEN KATE brengt het woord tot eenen oorsprong met
moerbei , wegens de donkere kleur.
MORGEN , bijw. Zie morg en , m. .,
MORGEN , m. , meerv. morgens. De tijd tusschen den
nacht en den vollen dag , de tijd , wanneer de zon opkomt, en de oogenblikken daarna. In vele gevallen ge.
bruikt men mQrgenstond. Des morgena In den dichterlgken styl, gebruikt men morgenstond voor jeugdigen
leeftyd . Zoo ook : in '8 werelts rnorgenstont. VOLLENH.
Zamenstell. mormendauw , morgendrank , morgeneten ,t
morgen,gaaf, welke eene bruid , 's rnorgens na den eersten bijslaap , van Karen bruidegorn on tvangt , morgengebed , morgenglans , morgen groet, morgenlied', morgenmaal, morgenofer , morgenrood , morgenspraak ;
morgenspraak houden , over landzaken of dergehjke dingen , naar de wijs der oude Duitschers , (lie , in den nuch-.
teren morgenstond , die Bingen deden , beraadslagingen

nemen. , Morgpnster, (morgenstar) dagster, ook eene
knolls met prikkels , waarmede men matrozen wapcnt,
morgenstond, morgenwekker, morgentwensch, morgerawerk , morgenzang , morgenze gen , morg enzon , morgenzoo p , bq HOOFT , voor ochtend borrel , enz. Van
bier bet bijw. morgen , op den volgenden dag.
Het is zeer waarschijr,lijk , dat bet woord van bet aanbreken des lichts , gelijk de avond van het afnemen, zqnen naann ontleend heeft. Morgen ka.n dan tot het
geslacht des woords meer, vermeerderen behooren, bij
wassen , toenemen, zoo als het lat. eras,
morgen , tot creasere , en mane, de morgenstond, tot

OTFR . merran ,

man, maan , dat is helder, lichtend , gebragt kan word en.

MORGEN, (naar den tongval van anderen, margen, mer e
gen), o. , meerv. morgen , hetwelk van den gewonen re-

Sel of w^kt , doch door bet algeineene gebruik gewettigcl
►ord4
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wortlt. Eene voorheen gebruikelijk landrnaat van ze e
derd.rijnlandsche voeten. Zamenstell. morgental, bet getal
der morgen lands , over welke de omslag der belasti ng
gedaan wordt: in eenen polder b/ morgentalen step_
mere , dat is naar mate een ingeland, in eenen polder,

ten getal van zoo of zoo veel morgen lands bezit.
Ten aanzien van de afleiding van dit woord , stelt men
gemeenlijk , dat een morgers lands , eigenlijk , zooveel
Is, als iewand ,iin eenen morgen , dat is
i eenen voormYddag, beploegen kan. Ook brengt men bet tot bet oude
mark , march, tioor een teeken van grensscheiding , bid
KIL. limes ; gelijk men $ op het platte land zoo wet margen , als morgen zegt. By HEsYCH. icopytoy.
MORGENSTON D , m. Zie morgen , n.
MORGEN TAL , zie morgen , o.
MORL• EN , o. w. , 1k morlde , heb gemorld. In den don-S
ker , of bj den tast , arbeiden. Een woord van den klank
gevormd , zoo het schijnt.
MORREN , o. W. , ik morde , he1 gemord. Een dof geluid , gemurmel laten hooren : z j morden met den mont.
VoND. Dichters gebruiken dit woord , als : een morrenc
peek je. Oneig. ,, zqn ongenoegen tegen zijne meerde-.
ren , door knorrende toonen , aan den dag leggen , en
verder, zijn ongenoegen , op eene onbeschaafde wijze ,,
door woorden , uiten : niet le min,, het was maai
tnorren , en daar bleef 1 et bq. H00FT. Van bier morrig, morring. Een woord , dat van den klank .gevormcl
is. Het is met murmelen , het neders. mirren , klagen
b11. OTFR. mornen , en met het lat. moerere verwant.

MORS , een bijwoord , van morsen , morselen , morzelen ,
pletteren ; in bet gemeene leven alleen gebruikelijk van
Bingen , die plotselijk en geheel verbroken worden: hi/
bleef more dood. In bet oudvriesch heet mortdolcft
eene wonde, waarbij eene verplettering , vermorzeling
plaats heeft. Zie morzelen.
MORS, v., meerv. morsen. Een vuil vrouwmensch. Zamenstell. morsbeer, een morsig mensch , morsjurk, anders
enkel mors ; morskeuken , morspot , ook morsebel, een
morsig wijf. Het schijnt tot het geslacht van moor, more ,
moer, moeras to belhooren.

MORSEN, o. en b. w., ik morale, lieb gemorst. Onz. ,p
kladden, mil tnaken . gib► moet:. niet morsen. Oneig. ,bc-»
•
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beteden tie waardigheid van zich zelven met eene gewvig..
tibe zaak handelen : 4ccvergne en .4ntragues morsse a
met den Spanjaardt. HOoPT. Bedr. , op eene oneerlijke wyze , ter sluip , jets doen : ik moist Jaen buit zoo
stil bij avont niet te morssett. VOND. Bedekken : om
, quaet te morsen. COST. Den zieken in de part
morsen heeft O un. , voor den zieke verwaarloozen. Van

bier mors;rq, mors g, morsigheici.. Zamizstell. vertnorsen.
MORSIG , zic morsen.
MORTEL , me Zekere kalk , die met klein gestootene of
gemalene steenen , ook met grof zand vermengd is. Voorts
gruis van steen , waarvan de spreekwijs : te mortel slcian.
Van hier het o. en be we mortelen „ aan mortel vallen ,
en te mortel slaan ; mortelig y kruimelig. Zamenstell.
mortelbak. Met morzel verwant. .Bi ,IL. morteri fr.
mortier, eng, mortar, lat. mortaraum.
MO RTIER , m. , meerv., ' mortieren. Een vat , uit eene
vaste stof gemaakt ; een vgzel : al stiet ghq den dwaee
in een mortier. BIJBELY. Wijders , een stuk geschut,
aan eenen mortier niet ongelijk ; een bomketel. Zamenstell.
mortierstamper, mortierstok.

In de eerste beteekenis behoort het tot bet geslacht van
mortelen, bet oudlat. mortare bij FESTus door eonterere , verbrijzelen, in stukken stooten , verklaard. Voor
geschut is bet in bet middeleeliw. lat. mortarium.
MORZEL , m. , meerv, morzelen. Een verbrijzeld stuk
aan morselen houwen. VOND. Van hier bet b, we morzelen , te morzet slaan ; morzeling

MOS , o. Eene soort van zeer seeder plantgewas , meest op
oude boonien , bout y steenen enz, groeijende. G!/ ziet
hoe 't groene mos de steene zetels hier ale met flu-weel bespreit. PooT. Van bier mosachtig. Zamenstell.
boommos , zeemos , enz.
Moe, eng. moss, hoogd. Moos, fr. mousse, lat. mus—
cue, middeleccuw. mussa , arab. mose. ADELVho brengt

liet , wegens de weeke en zachte gesteldheid dezer plant,
tot bet geslacht van moes , moeras.
MOSCH, zic musch.
MOSKEE, v.,, meerv. moskeen.. Een woord , nit. het turksche mesdsched , een, bedehuis der Mahomedanen , ver-M4S-

5IO-S, Mot
MOSSKOV W , o. Het rqk van den grooten Czaar. Vaxt
bier moskoviter•, moskovisch : moskovische matters,
MOSSEL , V. , meerv. mossels , inosselen. Een bekend e
schelpvisch. Zamenstelle mosselgeld , klein geld , mos_
eelkreek , mosselkruq"er, mosselman , mosselschelp ,
mosselschuit , mosselvanqe,r, rraosselvczn 'st , mosselvloot , eerie kleine , slechte vloot , mosselvrouw ) mossel-•

wagers , masselwyf. Het woord is uit het lat. mus--

culus.
MOST , m. Uitgeperst suikerachtig sap van verscheidene
vruchten , voor derzelver gesting. In engeren zin , nieuwe wgn , eer bq gegest heeft. 't Herfstsaizoen perst hem
mast. PooT. Van bet lat. mustum.
OSTAARQ mosterd) 1. m. Een bekend zaad. Meest
gebruikeii wij (lit woord voor bet gernalen zaad , met wat r of azijn. v' mengd. Van bier de spreekwijs s dat is
mosterd na den mualt jd , dat komt to laat. Zamenst.
(

mostaa rdlepeltje , mostaardman
moste.cirdsuus ,

y

mostactrdmolen ,

enz.

Fr. moutarde , eng. mustard , boogd. lllostrich, ital.
mostarda.
MOT , V. , meerv. molten. Een zekere, schietworm , die
door wollen • kleederen , papier enz. knaagt. Spreekw. :
de mot is in dien winkel , die winkel raakt ledig. De
not in de maag hehbera , hongerig zijn. Van bier mottig , waarin de mot is. Ook veil , morsig ; slecht , schani
ook
i mc^^
^-del^'
yk ,^ •
o ^g
, nala^g slordig
. weg met het mutt gI^
ren, HooFT. In de gerneenzame verkeering wordt mot.tig ook gebruikt, voor van de kinderziekte geschonden ;
even als of er motgaten in bet aangezigt zijn. Zatnenstell.
ma,thuif, slordige nachtrntuts , mottenkruid , mot pruik ,
slordige en voile pruik, motteg ut , mottesteek , door de
mot. in eenig goed gebeten.
MOT, o. Turfmolm. Ook allerlei afval van het hout op
de timmerwerven. Het schijnt tot het geslacht van modder to behooren. Eene mulle, zwarte aarde, aan turf-grand geltjk , heet, in bet hoogd., AToth, of Modt.
MOT, v. Fijne regen, mist. Van bier bet o. we motten
misten. Zamenstell. motregen , en bet onz. w. motregenen , het motregende , heeft gemotregend. Misschie t

JLi 40t. cone fiuur van hot vorige woord,

NOT I.

MOT, MO U.
NOT a (nWtte.), • , meerv. molten. Elders, eene oude. zeu g®
Woorts , eene vuile hoer. Zatnenstell.- mothuis , rizotkas ,
hocrei)kot.
In het hoogd. beet IlIetze eene hoer , in bet opperd.
eene teef. Het is , vaarschijnlijk , uit eene bron met
moeder.

MOTREGEN, inotregenen , zie mot , V.
MU'rS. Zie motsen.
MOTSEN , (mutsen) b. w. , zk 7notste , het gernotst,^
Knotten , korter maken , of houwen : paarden motsen 9
bun de ooren afsnijden. VOND. gebruikt het voor nedersabelen : ik motste haer vorsten ctlle vhfi bran bier
mots , m. , een paard , weiks ooren afgesneden zijn. Het
stamt , met het lat. mutilare, van eenen wortel af, namelijk van maden , meden , metsen , afsnijden.
MOUDE , mold's , V. Fijne aarde. Bij M. ST. wordt het
reeds gevonden : onder de moude. Van rnul.
MOUT , Of Gedroogde gerst , waarmede men brouwt. Van
bier mouten , met mout voorzien ; waarvan mauler, rnouter#. Zamenstell. moutbak , moutmaker, moutmaker f,
moutrnolen. Het schijnt tot het geslacht van mil , mollis , week, zacht , enz. te behooren.

MOUW, (moud, in gron. molle)., v. , meerv. mourwen.
Een langwerpige houten bak, uit een stuk gernaakt en road
van onderen , waarin men melk te roomen zet , enz. Zamenstell. 7nelkmouw. Het wooed is, met mof en let
volgende moui-v , uit eene bron , als beteekenende eene
bolligheid , otu lets in te doers.
MOUW, V. , meerv. nmouwen . Het bekleedscl van den arm.
-ten heeft eenige spreekwijzen , waarin dit woord gebruikt
words : ik cveet er geene moutven aan te zetten , ik
weet het niet te helpen. lemand Lets op de mousy
spelden , iemand eene leugen wijsmaken. Middelen ire
de moues hebben, geheirne middelen weten : die middel in de mouw heeft, om den stoat te krenken.
HooFT. Eene gemaakie mouw, een voorwendsel : doe&L
it mag een ge.rnaakte mouwe zqn. Hooi'T. lets uit de
mouw sehudden , onberaden, onbezonnen en los met
iets te work gaan. Leugens uit de mouw schudden.
.Hood leert handen uit de mouw steken , nood leer^t
vlijt. In de moues houden , -be d,ekt handelen. Bet
achler de mouw ' of ac/tier de mouwen , hebbben , zil-

N

nen

MOZ, MUD, MUF, MUG.
ien ard bedekken, I)en cusp tilt de mouw aA fl kY*".
ken s prin g en , zijti aard toonen. Den gek de
mouu-' late'i ktjke , zijne gekheid toonen. Zamenste1,
hernc18rnoit' , - rnouwman , in Deventer,
aiegene , weiken men, bij het verkiezen van (IC regerin g ,
Nj vooiTaad , in gedachten houdt , then men , als ware
bet , in den rnouw heeft gehouden.
MOZAIK , ond. bjv.naarnw. Mozaik werk , kunstig ingelegcl
werk , wanneer , door glasstukjes of steentjcs van onder-.
schidenc kicur , , de figuren naar het leven in iets ingelegd

worden : hebbe,ide eenen steeneiz Ioer van 41osaik
werk. HAMELSV. In bet niiddele. mzu,ic'um. MARTINIUS
leidt bet van ôvsc af ; SCALIGER en anderen van cov'x
EJ&GJ7Y LicV , welke WOOrden bet denkbeeld van sieraad
in zich suiten. Het woord is van oosterscben en , mis
schien , persisehen oorsprong, waar het bout gevlakt werk
beteekent. Dc Fransehen hebben bet woord iri mosctique
verdorven , waaruit ens woord ontstaan is , als ware het
Van i\lOzes. i;it is zeer verkeord. De spelling mozaisc1i,
die sonis in dezen zin gebruikt wordt, is daaroni geheel
of te keuren.

MOZEL , zie rnoezel.

MOZELEN, zie rneiteiea.
MUD, (mudde), v. en o. 9 meerv. madden. Zekere niaat
'van koren aardappeien , enz. Eexie mud is , in Dremthe en Gelderl. , ook cene landrnaat , twee derden van
een ho11adsch morgen uit;takende. Verkleinw. mudcletje ; gelijk wen, in Dordrecht en elders , this een Hein
d ran, kniaatje noemt , anclers mudsje , en liet aclitste deel
van een nienget uitmaakt.
Bet woord beiooet , met bet lat. modius en gr. ô:cc,
tot inant.
MUF , I)ijv. n. en bijw. , muffer, mufst. Dat , nit voch'

tigheid en schimmel , eeneii onaangeiiamen reuk van zich
geeft, ]\Tu 'C Pt-,e den mtfJea stat perlaet. DE DECK.
Van hkr bet 0. v. mu,jn, mufzijn, ofworden. Overdr.:
g moet daarop mujJn , gij Lint daar niet tegen.
Mufheid, muff, m4lgIieid, mufacittig. Bet wooid
verschult van bet let, mucor, schirninel , zeer weinig. Bij
de Ita!, heet muffa fch
krneh
MUG , v. , nneerv .
Zekre 1 Itine stkendc vlieg
Die mug r'liegt o,n de kaurs, ook J. bet zal schielk
/
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iy C pie; hem gedaan zijn. Za nee stell. mugs elieet , mu _
gesteek , muggeb/ter, paardenvlieg , muggenziften ,
haarkleven , muggenzafter, haarklover , muggenzafterq,

haarlcloverq.
Mug , NOTI.. muccct , hoogd. en opperd. Mucke
zw, muggu , angels. m jcg , eng. midge. Het heeft vele
gelijkheid met het lat. muscct en het gr. ix v .
MUIDEF1OND m. ,. meerv. muidehondera. Zoo noemt
men in \T riesl. eenen visch , anders zeelt genaa nd.
MUIDEN ,' (mu^en)., o. Een bekend stedeken , dat aan
den mond van de Vecht ligt. Wij hebben nicer plaatsen,
die an do monden van eenige stroomen liggen , als Ge-nemuiden , Ysseitnuiden , Leimuiclen, ^v iar dat woord,
maiden, rnuijen hetzelfd e als 7n0/-id is. Zoo noemen de
holland.sehe sehippers het erg. mouth , mond , muijen ,
:als : Portsmoeth , Pleimonth , Falmouth , .Portsm tgcn ,
-

,

-

vaalmuijen. Z e mend.
MUIJEREN , o. en b. w. . ik muger•de , heb gemicierd.
Van muijen , muuiseaz , diep ddenken ; van bier zijne geiachte verbergen 1, eerie zaak, verhelen : de grooten muije°ren Peel onder zithi. HOOFT. Mengen , vermengen : ik

heb het alles order malkande'r geinuijerd.

MULL , m. , meerv . muilen.. ` Een viervvetiig dier , van eenen
ezel en eene ruerrie of eenen. =herigst ern eerie ezelin geteeld grooter , moediger en sterher dan een ezel ; zonder
voortplanting van zijn geslacht : Bydende op muylen vary
merryen geteelt. • BT3BFL`v. Yr. _muilin. Zarnenstell.
-

nzuildri,4'er, muilezel, mtci/exe/der- ''er, muilezeltn ,
cuilkorJ, hooikorf, die aan den hats des muilezels hangt r
mnitiloaard , muilzade/.
Met woo,rcl komt nit bet lat. mules , welken naain Ismn.
,

alleidt van bet nialen in den molen , alzoo omen bet dier
claartoe geb 'uikte. Hebr.
.UIL- V., meer v. m ►iilen. Zeker sehoeisel voor mannen
en vronwen:. Missehien , eerie fi gncur van het volgende
wooed, als gel jkentie naar eenen ope'ne n mail. Fr. mule.
1UIL., m. , nleerv.. mullen. 'Breede opening aan den hop
van een dies , waarmede hetzelve ziju vo edsel gebruikt.
In de onbesehaafde. taal , eens menschen mond . ` houd uwv',
mull, zwijg. a.Zamens.telL . botmuil , langmuü , inelkmull, ook voor eenen lafien , jongen , . enz. Wijders :
z ilband, 'erkw. muilbanden. Muil zer, cebit deer
-

N

paar.

OJ

MUL.

paard-en. m-uilpeer, k1ap Voov d►eii n nud , r uli
p.,.ang ,
bj. `l'ONU.,. antlers rnuilpranger, hetzelfdel als rnuilgz er.
WA.CH.TER leads let van rranlen , spijs kaauwen, o f
ADELUNG brengt filet , om het denkbeeld der opening, t ot
moiui. Het heeft overeemkornst met bet lat. male en gr.
;

-

. UILBANDEN, zie mull, ma
M" ILEZEL , zie muil , een viervoetig dier enz.
M UIS , v. , meerv. muizen. Een bekend schadel9k c iertje „
bet. kleinste order de viervoetige dieren. .moo slit ala
eerie mull , zeer stil. De muffs zs in de vai, overdragt. , de man is geknipt. Ret schip is met man en
muffs 'ergaan. Zie man. Corn de gelijkentle gedaante

words de tardaker muis , aardmitis genaam(l. In de
ontleedkunde , beet bet onderste vleezige deel van den
d.uim. ,, missehien o.m de gelijkheld y de muis van de hand;
of bet moest uit musculus ontstaan zijn. Eindelijkr, heerten sohippers het kabelbekleedsel muis. Verkleinw. muisje : dat muisje zal een staartje liebben , die zaak zal
groote gevolgen hebben.. Zamenstell. aardrnuis , huismuis , relmtuis, enz. -- Alu
I scloorn , steekpalm. Muisgraauw , rnuishond , hond , die uiuizen vangt ook een

wezel.. Muff sjaar, muisvaal , muizendrek , muiaenkeu-.
tel .,. oak: voor x,,eker suikergebak, anders ook enkel muisjes.
. ui: ankoe & , , am de muizen to van en , of tie verdi i ven mu enkoreri , . roode d o-lik , muis ekop , suizenmaaltgri_ , . een: drooge madtirjd -a- k uizenoor', z er
kruid, nzuzzerwal , enz.

De naam van dit dier is zeer oud , bij NOTK. muse,
hoogd. Maus , zw. mus , angels. mus , erg. mouse , ijsl.
mace , pers. mousch , lat. mus I gr. ,v 5. Bid de Grieken
beet L.UEIV zich snel versteken.
IUISJE , zie muffs.
QUITE , v.., meerv. muiten. Eene vogelkooi , waarin de
vogels muiten , dat is rujen. In- ` de muite blq,vera ,; of
Bitten, fig. niet uitgaan. Het is bet hoogd. Mauuse ,
eerie kooi, waarin men valken duet..,. als zij ruijei,. ital.
muda , muta. Dit muit en , ruijen., is het". hoogd. ma usen ,. neders. mu-ten , fr:" rnuer, it.ale-, mnutare-;'. van bet
lat. mutare , rnilen , , wisselen , veranderen.
M-IUITEN, ruq€n , zie muite.
I.I:TE , o. w., ik mu tte, keb gentuit. JM word
-

,

,

beet,
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beet , eigenlgk ,. zgne ontevredenheid a . morxende aan
den dag leggen ; voorts , in stilte eene beweging, eenen
oproer verwekken s om 't muiten eener stntdt Pan Gendt.
BOOFT.

Van bier muitachtig, rnuitelirig, muster,,

muiterq , muitig , bq HOOFT. Zamenstell. m-uitemaker, muilmeester, oproervink, muittilllg , big If ooFT ,
muitziek , micl tzuehtlg. HOOFT heeft ook muitreed ,
en wel muitreedsten , van rx -uit en reed , gereed , voor
belliamels bij een oproer. Fr. se rnutiaer , ital. mutire ,
lat. muttre , eng. to mutters

MUIZEN , 0. w. , ik muasde , heb gemuisd. In stilte
nadenken , p :inzen. Van bier muizenis , gepeins , waarvoor men kwalijk zegt muizenest. In liet oud-boogd.
mu,sen , eng. to muse. Uit die bron schijnt het lat.
muss en gr. CV 7 c4 nietle voortgevloeid te zjn. .
MUIZEN , o. w. , ik muisde , heb gemuisd. Matzen vangen. .Het wil al muizen , wat an kcztten komt,
spreekw. , elk volgt ziuen aard. T'hel muizen, niet traag
in het eten zijn. Van hier muizerd , kat : de goede
muyzert. RODENB.

MUIZENESZ' , zie muizen , peitizen.
MUIZ ENIS , zie muizen , peirizen.
MUL , bijv. naainw. muller, mutst. Fijn , los een malls
grond. Van bier midfield , mullig, mulligheid. Flet
woord komt , met rnolm , van malen.
MUL , v. Molin , turfmul. Men noemt met Bien naani
ook den bast van meekrap. Van hier mullen , molmen.
MULDER, zie n2olenaar.
MUNILE , (mommie) , v. , tneerv. mumie'n. Een gebalsemd
:

en gedrongd lyk , en waders elk uitgcdroogd ligchaam eens
verstorvenen , dat , in plaats van tot verrotting overgegaan
te zqn , eene vaste bardigheid heeft aangenomen , dergelijke somtqds in de heete zandwoestgnen van Afrika gevonden worden. Eenigen leiden het woord van al.wr.Qv af,
dat de naam van een weiriekend gewas is, hetwelk men
tot balsemen gebruikte. Anderen van het arab. muma,
was. De echte mumien zjn uit Egypte oorspronkelrk.
MUNNIK, zie monnik.
MUINT , v., meerv. munten. Geslagen geld, waarop een
of ander beeld gedreven staat ; zonder ineerv.: orrn 's A''ei-'
zer-s runt in 's Keizers lipifer ten c jns te brengen.
N. L. Gungbare munt. lemand met ,gel jke murit
N3
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MUN, MUR
Leta1en , op dezelfde wijs behandelen. De steinpel, die
op de linkerzijde staat : kruis of munt werpen. Zi
kruis. Dc plaats , waar geld gemunt wordt : met een
meerv. : 'ari de iflunte van Leuze. HO0FT. Zanienstell.
niuntheelcienuar , een boekje der waarde van hat gangbare gelid. ond. tarif, - muntbrieJje , muntgereecl8c1u7p, mungeze1, rnunthamer, munthuis, muntka
binet , munthamer, muritmeester, imurztmeestei'schctp,
u/aç', muntslager, muntsteinpel, rnuntstqf, goad,
zilver , koper rnunIstid , innattoren , muritwezen a!
%vat de rnünt betreft, inuntzaken.
Men leidt dit woord van het W. monetct af; en dat to

regt, onidat wij , uit italie, het gebruik van gemunt geld
bekornen hebben.
t'iet dat al heeft III RE aangetooncI
dat bet woord inunt van bet geslagene beelil op het
geld , zijuen naatn draagt , en van het zw. nzyrid , myrit
ee.n beeld , afstarnt , dat met bet hebr. wortelwooid
waarvan
iA1 baah1iIteijk overeenkomt. Van hier bet
-

T

b. w. ?nunten , geld slaan ; mualer, rnitniing.

MUNT , (munte) , v. Eene weh'iekende plant, bruinheilige.
Men vindt er vele soorten van : kruizein.i,nt peper
murit , wi/tie m u n t , e. nz Lat. mentlia, gr. tvyh.,
,

rnenstc!l. muritolie. Li den boerteijdén stiji zegt rnn
iemancl met mantolie wrjñ'en , hem tact eId , (het vorig munt) oniloopen. Muritekruid , bij VONI),
MUTEN , o. w. , zk muiztte , lleb gemant. Eeiien toeleg op lets hebben. En alies wcier uw c1ugdt op
imuni. D. SMITS. Van bier missehien muntig voor tochtig : eene inuntige koe , bij KIL. Pacca a tauro Fl Qfl
iFlita. Het woord schijnt tot Ffleerien to behooren.
1\IUREN , zie rnuur en lemuren.
MUBF , V. meerv. mu,een. In den lagen stiji gebrnikt
men dit woord voor montL Het schijnt, met nzur',
eenen oorsprong te hebben, iflzoovcr men,, met den mond,
door kaaueu iets vertnurt, dat is week maakt.
MURG, zie inerg, V.
MURIK, zie muar, v.
MURMELEN, o. en b. w., ik murinelcie, heb ge?nnr,
me/cl. Onz. een zacht gedruisch maken: het nurme
lencle keekje. Bed., its zacht, of binnensrnonds, doçh.
morrende zeggen: DO I'liarizeen boorden, 4atç1e
e

sc1za
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sc/iare 'cit ian h8?72 murmelde. BIjBELY. Bet woord
is kJanknibootscflCl , even als bet lat. rnW'mUi'are , gr.
hopwpw. Van bier gemurmel: encle claer was c'eel geflurinels fl7a hem oncler de sc/zctren. BIJBELV,
URMUREREN , o. w. , ik mur/nurcercie , lieb gemur
-

mureerci. Zijne onvergenoegdheid rnoi'rencl aan den clag
leggen. Het woord kornt dikwijls in tie OVEflZ. VAN DEN
Van bier murmurering. Met bet vorige
woord heeft het eenen oorsprong.
MURW 9 ' bijv. 1]. en bijw. , murtver, muru-'st. Het woord
beteekent die gesteidheici van vaste ligchatiwn , wanneer
derzelver deelen , door een klein geweld , hunnen zamenhang verliezen ; waardoor zich hetzelve van week onder-.
scheidt, het tcgendeel van vast. De stohisch is
gebeukt. Verkleinw. rnuri.'tje.. Van bier murwiLeici;
muriven , rnurw niaken.
ADEL. brengt bet tot bet geslacht van moer, moeras.
MUSCH , (m osc h),v., meerv. musscizen. Een bekende
vogel. VerkIeiw. muschje. Het woord korut het lat*
nurca zeer nabtj. Zamenste11 rnl4sscllendronk , eerie
kuismuscit , enz.
Wine teug , mussoliennest,
MUSK, v. Zekere sterk riekende stof, welke men nit bet
zoogenaamde muskusdier haalt : met den geur van de
musk. IIOOFT. Anders muskus , lat. moschu., , bij de
Rabbijnen IJet woord is gewis van oostersche her-.
komst. Zatnenstell. muskusdier, muskuspeer, muskus
]3IJB. VOOF.

-.

reid , en.

MUSKAAT , v. , meei'v. muskateri. De vrucht des mus-.
kaatbooms. Zamenstell. inuskaatbloem , ook bloern of
foelie gf4weten , bet gele of rooclachtige bekleeclsel der
vrucht , rnuskaatboorn, muskaairzoot , anders nootmus-.
kaat, muskaatjn, enz.
MUSKADEL, v., rneerv. muskadelleri. Eene soort van
geurige dim-If. Zarnenstell. muskadeldrui/, muskadellenu'ijn, and ers muskaatwijn, muskadeipeer. Ital. mos-.
cadeio, middelecuw. muscadellus. Om den aangena-.
men srnaak en reuk sebjnt bet woord van muskus af to
starnmen.
MUSKELJA&T, o. Musk, muskus: dewiJihi 4'n dreck
'oor muskeljaat t'e qlerz wilt. DE BRUNE. ZamensteU.
muskeljaatkat, muskejaati'euk.
MUSKET, (moskc-t) o. , moerv. inusketien. Eene soort

van
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an bus , of o cad schietgeweer , dat met eene , in den
haan geschovene , lont werd aangestoken. Deze oude r,aam
is naderhand overgegaan tot eerie snort van groote re
geweren , waarmede het krijgsvolk to voet gewapend Was,
dat deswege de benaming van muskettiers kreeg. Za)nenstell. musketkogel , musketloop , musketschoot ,
muskettenvuur. Fr. mousquet , ital. moschetto.
MUSKUS , zie musk.
MUT , een woord , dat , b9 VOND. , vvoorkomt . het vruchtbaerste gewest zendt L' righsvolk uit als mut. De

dichter verstaat er eerie onielbare menigte door. Nog
zegt men in de gemeenzame verkeering : bij mut , in
menigte ; daar is het hutje met het mitt je , daar is
alles. Misschien is het hetzelfde als mot.
MUTS , V. , meerv. mutsen. Een zeker hoofddeksel : eerie
6

hoogepriesterlijke muts. De' vrouw

zet

hare muts

op. Fig. , voor l,ersens , verstand : wat uit de muts
der Grieksche wizen ooit gebroeit is. DE DECK. H/
is zoo gek net , als hem de muts wel staat , als lid
?el gelklkt. De mitts staat hem niet wel , bij is in
eerie verdrieti;e Iuim ; ook h/ is niet wel gemutst ;
vvelk deelw. alleen van het o. we mutsen overig is. Muts
verklaart Kai.. ook nog door coccus amor, amor irripotens , verblinde liefdedrift : dus meijskens , die me ter mutse gequelt wordt , die nminziek zit. CONST.' zi.
MINN,. `" Van bier de oude spreekwijs: de mutse hebh,en,
verliefd zijn. «Tip zeggen trans nog : i, heb er geene
nuts op, let behaagt mij niet. Zamenstell. kindermuits,
klapmuts , ondermuts , slaapmuts enz. --- mut seam aker, mutsenmaakster, enz.
. hits , in de eerste beteekenis, komt leer waarschijnIijk , met liet lat. initra , gr. ,n-pc , van bet oude mut.
$en , bedekken , dat reeds bij NOTK. voorkouit ; bij de
oude Franschhen musser. angels. mithan.
In de tweede beteekenis beef t bet lets van bet sp. moca ,
muclinclza , wend. muschica , eene hoer; en van ons
snot, m,otte , hoogd. ltju_ tie , 1 etze.
MUTSAARD , (mittserd, bij K IL. ook moetsaerdd , m. ,
xneerv. mutsaarden (mutsaards). Een takkebos , rgsi

bos , in het bijzondei vervaardigd tot verbianding van
hijken : lie met liner fackel ` het out 'r stack in de
m utsaerden en rgsl ossen. Vo?w. Wi ders noemde men
dus9

AIUT, MUU, MUZ.
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dug , in de tijden van vorige dweepzucht , wanneer de zoo
genaamde ketters ten vure gedoemd werden , de takkebossen , met Welke die ongelukkigen levend verbrand werden.
Van bier de spreekwijs : hif riekt naar den mutsaarcl ,
door zijne ketterij, Welke men begint te ontdekken, loopt
by gevaar om verbrand te wordden. Verkeerdelijk hoort
men dit noemen : hq , of het riekt naar den mosterd.
Waarschijnlijk van mu/sen , motsen , afknotten. Zie
motsen. Zamcnstell. mutsaardgloed, mutsaardvlam ,

bij Poor.
MUTSEN , zie mots.
MtJUR' , m, , rneerv. muren. Een van steenen opgebouwde
wand. In let bijzonder beteekent bet den ringrnuiur eener
stad. Die Thebes rnuuren boudl. Poor. Hierheen
behooren de spi•eekwijzen : zoo vast als een muur, onwrikbaar vast ; hij staat als een muur , is onverschrokJ en. Zamenstell. midelelmuur, scheidsmuur , enz. .
Muurbloern , miaurbreker , stormrani , ook boruketel , bij
-

BOOFT ; muurgat , muurkalk , muurkroon , waarmede

de Romeinen hem , die de eerste was , in bet beklimmen

van eenen s.tadsmuur , pleegden te versieren , muurkruid
muurpeper , zeker gewas , muurtapit, bij PooT, muur.-u^erk enz. Oul . wer den de metselaars ook murers en
muurlieden genaanmd.
'
moure . hoogd. Mauer , fr.
NOTK. murct , STnYK.
ADEL . brengt bet tot bet
mur, muraille , lat. murus
oude ma , hoog , diep , sterk , waarvan magt , mast , enz.
MUUR , (ook murik) . v. Een zeker kruid , bi MEYER
genaam d guichelkruid , fr. mouron.
MUZELATAN , m., nzeerv. muzel,narinen. Met Bien naam
.

benoemt men de geloovige Turken of aanhar,gers van Mo liamed. Bet is ontstaan uit het crab. moslemin , dat
eenen ombelzer van den Islam I of het ware geloof,, aanduidt , welken n girl Mohamed aaa zijne leer gaf. Het
wortelw. is ^^'j^.
MUZIJK , v. Toonkunst, zangknnst : in de muz /k on-derwijzen. Oefening van deze kunst: ik hoor gaarn
-

muz /k. * Zamenstell. muz jkboek , muzijkkunst , mu - /klesser aar, mu Jil neester, muzillpapier , enz. Het woorcl
is uit het gr. en lat. musica. In bet pears. beet bet mwrgi,
KIL .

telt bet onder de' basterdvvoordcn , doch wj be-^

$^c1iouwcni bet als reeds tot onze taal behoorende.
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IN.
en de derde
:IN_tongleLter.
, de dudende letter van het nederd.
Devvijl , bij het uitspi'eken van dezelve , ecu
ARE

zacht geluid door (1011 rieus gehoord wordt , onder het
aarislaan van de tong an bet gehernelte en de tanden,
clraagt zij ook wet den naarn van neustetier. Men hoort
dat neusgeluid bijzonder , als zij , in eerie en dezelfde lettergreep , onrniddelll)k voor eene G of K geptaatSt is , als:
ding, k1an1 , ringen , danken. In de twee laatste woor-.
den , die we1 rin-en , dan-ken worden afgebroken , be-.
liiooren iiogtans de G en K tot de eerste lettergreep: ring-'
en . kiank-en. Om deze i'eden besehouwt L. TEN KATE
tic NG en NY, a!s enkele en eerivoudige kianken. Wanneer
de G en K in tegendeel , Diet tot dezelfde lettergreep
behooren , hoort men dat nensgeluid minder ; als : irigaan
onL'unde , ink/inken. Ondertusschen moot men , in de
afleiding van de woorcien , onder bet oog houden , dat
deze neusletter zich ongevoelig voor die beide keelletters
plaatst ; behoorende dus niet tot den wortel. Voor fragere , breken , tagere , tikken , raken , zeiclen de nieu\ r er e Latijnen frangere , tangere. Voor bet gr. en lat.
/tJflX, zeggeli wiij lochs , iosch. Daarom behooren blikken en b/inL'en tot eene bron , u-'egen en weizken enz.
Zij kruipt ook onmiddellijk voor tongletters in. In do
voIkstaaI hoort men nakenci voor naakt. Daaroin zqn
c/zcicle on schctndevan eenen oorsprong; als ook hot lat.
,

6cinclo en ons scheiden. Het ijsl. matlul is bij otis
77antei. Bij sonirnige woorden staat zij als eene ledige
lapletter vooraan, zouder de beteekenis des woords to
eranderen, als noest voor oest, naars voor aars,
ieest voor eest. Zoo ook in nacicler voor adder,
naah voor aak, ncweger voor a'eger, neglantier
voor eglintier, nijeer voor lJ9er, nochienci voor och-.
tend. Om die i'eden vindt men haar ook wel weggelaten,

als: arrën voor narren, erj voor nerf. Voor andei'e
woor-

svoorclengcvoegd, is zij ult !et veroudcrde ne of ni on
Staan , en jtiilt Celleontkenning aan , als : nimmer, nooi,
flergens , neen , riiet , tilt ne en immer, ne en ooit,
enz

A7 A , een

vOOl'ZCtS(1

van plaRts en tij& Van plaats , wanneer

het eenen toestind achter eeiien pe;o , of eerie zaak
aanduiclt : mi: ie,ncind inkorneri. Van tijd: na een friar
1om II' weder. Socntqds komt bet als ceti bjwoord voor:
hoe hoog i-'aercieei't men 't, na en Pool-! POOT. Ach
ter andere

btJWOOidefl

,

als : achterna , hierna , daarna,

waarna Voør zelfstandige naarnwoorden , als: naban..
ket , naberouv , nabestaande , nabier, nabruitoft,
naclacht, nadenking, naclisch , naclorst , nafee9t , na-.
gaim , nagctng , nageheugeni8 , nagekkzg , nctgelag,
72agepein8 rzageregt , nageschctl , nageolg , nagewa$ , riagezang , nafzeifl , naliooi , najaar, najagt,
nakiuchi , naLoop, nakrani , nakreet , nakrooct , net-.
leen, achterleen , naInte , rialoop, nainaak , nainaaacl,
nainis , nariacht , nanee/ , naniclit , nanoen , achtermiddag , naoogst , napizik , napük , nctpot , netpraat,
naraacl , narecle , nase/touw , naspel , nastank , na-.
tqcl , ncttogt , na/red, na'eritact1 , newer,, nw-'retag,
narienc1 , ruu'rucht , naweek , nau-'eicle , natverk,
nap/f, nazang , nazoek , nazomer, nazorg , enz. Voor

wcrkwoorden
waar het eene werkzaaniheid aandtiictt
die, in orde
na eene andere, later dan cene andere,
geschiedt als : nairbciden , nahakLen , nalildclen , na-.
,

,

,

liinderz , nctbleeken , nabloeclen , nabloeqen , naboeneri,
naboomen , naboren , naborstelen , ,zabout.en , nabran-.
den, nabren?en, nabuiteleri, naclalen, nadanen,
nadommelen , nac1orsc/en , nadouu.'en , nadraa/en,
nadragen , naclrijt'en, naclroogen, nadripen , netdruk ken, nathdclen, naduikea, naciuu'en, nadtpeiZen, naèggea, naten, naflacicleren, naglqden, netgonzen, nagrcwen, nagrypen, naharken, nahekelen,
nakaatsen, nakainmen, nakeeren, naklauteren, netklinken, nak/oppen, naklvi'en, nakneclen, net ho ken
nakrqgen, nakuisehen, nakwJjnen, na/ekken, nalep-.
pen, nalezeri, rict/ikken, nalobberen, naluicleri, netluizen, namaaqen, namelken, narnennen, nameten,
naneuzen, nanoemen, naoogsten, naper9en , napleis-.
eren, naploegen, napluizen, nctplukken, napolqsten,

tot
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ten , napolsen , napraten , napreken., naragen ,
ratelen , naregten , narekenen , narekken , nargp en ,
narfven , narooken , naroomen , nascliallen , nasch a _
pen , nasclieiden , naschieten , nasehikken , naschop ..
pen , naschouwen , nasclirabben , naschrobben , nn,sclLUdden , naschuijeren, nascliuiven , naschur. Pin ,
nasleuren , naslieren, naslgpen , naslikken , nasmelten , nasmullen , nasnoeijen , nasnufeien , naspatten ,
naspellen , naspoeden , naspoelen , naspreng en , nasprokkelen , naspugen , naspuiten , nastampen , nasteken , nastevenen , nast jgen , nastinken , nasloffen,
nastorten, nastormen , nastooten , nastoven , nastrijken , nastroomen , nastroopen , nastuiven , nasturen ,
nasukkelen , nasullen , natellen , natemen. , nateren ,
natiegen , natimmeren, natorschen , natreden , natuimelen, navallen , navegen , ncaverhalen , navertellen , naveru'en , navillen, navisschen, navlieden , navliegen , navloegen, navoederen, navoeren , navragen , navorschen , nau'aden , nau'aren , nawasschen ,
nauveeken , na 'egen , nau'entelen , nawerken , navvisschea , nawitten , narwr•ijven , nawroegen , nazaaijen ,
nazamelen ,. nazeepen , nazinken, nazinnen , nazoeken , nazouten , nazuiveren , enz. Ook eene wei•king,
die achter eenen persoon verrigt words , als : ,zaliaffen,
nagapen , nagoolen , nakruyen , nakruipen , nakrui
sen , nalichien , nareizen , naschrgden , naslingerera ,
nasmakken ,, nasmgten , naspringen , nastaren , na-^
turen , natrekken, navaren s naav /zen , nazeilen , nasenden , nazien , naz emmen , enz. Meer bij.zonder

als eene, strekkin.g achter den rug van iemand , als : nabalken , nabazuinen. , nablazen , nableeten , nabrieschen. , nabI•onirrlen , nabruisen , nabrullen , nabulken - , nadoncleren., na,draven , nadrentelen , nadrosSen , nafluiten , nago4m. eri , nagalpen , nagieren , na-j
gromen
, r^alt/gen , naliinken , nahippen , nahoepem
lea, na/iollen , ncthompelen , nahuilen , nahunkeren ,
nahuppilen , najager4, n.ajainineren , najanken, na^len , no oelen , ncijouwen , najuichen, nakakelen, nakalle,n , naklagen , naklappen , naklimtxien ,
nakloss ;en., naknorren , nakoeteren , nakr•a.agen , n zw
krgse/ e,r , naI.rytern , nakugere.n, naku'e.len, nalr gchea , na1 ., en, r aliegei , naloeien , naloeren p na--

loe

N A.

log

Oeven, nalovper 9 namaar ven, naoogen , napeuren ,
napgpen , nararnrnelen , narenrlen , narjcden
roe jen , naroepea , narollen , narossen , narukken ,
naschelden , naschimpen , naschreeuwen , na$chreif en , naschuif elen , naslenderen , nasluipen , naanappen , nasnellen , nasnorren , nastenen , naatreven ,
natrip pel£n , navloek en , nawlugten , nawancleleri , na-'
tveen en , nawe rpen , naaetlen , naau'even , nazwieren ,
enz. Eene volging van een voorbeeld , als : naeipen , na-baacuuven , nababbelen , nabeelden , nabootsen , -nabor-'
Buren , nabrabbelea , nabreijert , nabroddelen, nit..
buigen , ru cijferen , nadec nen i nadoen , naetsen ,
nagieten , nagraveren , nakladden , nakrabbelen , na.
maken , namalen , naprenten , naro f elect , naseheteen , naschikderen , naschrijven , nasmeden , nasnij-'
den , nasponseri , nastikken , nastippen , nateekenen !

navlechten , navouGven , nauweven , naungen , enz. In.
deze zamenstelling is het een scheidbaar voorzetsel, als:
naroepen , ik riep na , heb nageroepen , enz. Na
en naar werden by de Ouden door elkander gebruikt,
terwijl zij alleen de welluid endheid , of hunnen bgzonderen tongval volgden. VOND. schijnt het onderseheid- tusschen na en naar het eerst ingevoerd to hebben. Than
wordt bet door onze beste schrijvers in acht genomen.
Het is , in oorsprong ,- met het volgende wooed zeer na
vermaagschapt.
NA , bijv. naamw. en bijw. , nader, naast. De stellende
trap van dit woord wordt als een b4wooi d , alleen gebruikt , daar de vergelijkende en overtrefende trap
-

-

-

,

Bens als een bijvoegel. naamw. , dan als een bijw . voor,

-

komt. Het beteekent door eene nietsbeduidende tussehenraimte van andere dingen: ver vijderd , in tegenstellin van
ver, of afgelegen. Eig^enlijk, ten opzigte van pIaats of
ruimte : de schepen lag,en elkander na op z. Konz
nader. Het hemd is nader c1c 'rr` de ro' , ik bait thq
zelven de naaste. ,1l / z naaste buarnuzn Ecru nadere
weg, voor eenen kcnteten ; de na `ste` weal , vuer den
kortsten , is eene figuur. 0 neige r lijk hee 't bet ijne , betrekking op den tgd : r et deer nac tdt2 postdctg. Team
met insluiting van plaats : hf is ria aan dt, ' ihvdd.
Met uitshuiting VAR an-d6rei : . /i ` is d , zrtoë c e" naaete ,
de , n eest regfigde. De naaet& btoe ei an# is ' De
,

,

,

naas-

NAL
naaste awz den kaning i Th zat rnq nader
bekenci rnakerz. Icinarict te ma komri , hem beIecui g
liq ligt rn/ na aaiz lie, t hart. Dit is lang naa
rn i s daadig niet. FRANTZ.
naclere orde pachte
De n aaste (uiterste) p,ijs. Zie verder naast, naaste
Van bier nahejcl : de Echo, welekers uiefteijd gheeiP.,
weersktgh meer en giteeJt. DE BRUNE. Zamenstel!.
nagelegen: het naagelege Athenen. HooGvL.

Pa , nader, naa$t , boogd. naith , naiLer,, ndcliste,
Hieraan greI]st het angels* near, nearo , aearce , deen.
en zw. ntir , ijsI. naer , eng. near.
NAND , tn., ineerv. naden. De aartl of wijs van naaijen
ee n blokrzaad. Len oe,handscke izaacl. De plaats,
waar twee of meer stukkeri te zamen vcrboriden worden.
Z o o noea't men de voegen tusschen de scheepsplanken
tie ,zaderi. AleC vs'erk , waermede de nadea gedreen
worcien. VOND. Een zoom in do oppeihuid , door de
kinderziekte veroorzaakt : zqn kin is .'ot ,iaden. In den
bepaalden zin is een naacl eene plaats , waai', door middel van naaid en draad , twee stukken vei'eetiigd ziju : het
is by' den naad uitgescheurd. Z/nea riaacl naai-

jen , stil zijti voordee! zoeken. Verkkinw. : naadje : eeit
brinaadje , twee gangen. Het naai;e achteraan eene

kous Het woord, konit af van naclen , dat is . naa/en.
NA.AF V. meeiv. naQen. Dc middeiste holle verhevenheid
van een rad , door weike de as gaat , en in welker om
yang de speeken staan : hq zet de assen in de naefi.
V0ND. Beeldrijk zegt PooT : /zj fi-'rikt de werelt uit
haar kraminen en tuwen. OUDj. spreekt van de naen
,

an 't geu'elf.
Hoogd. Nalie en ].Vabel , neders. nave en navel , ange1s
riaf, eng. nape , zw.. nafi Het woord , dat het deiik-

beeld VanL holligheid insluit , is nit eene broti m navel,
nap ,. lat. ncwi$ , een schip. Reeds vindt rneii die betee...
kenis, in bet hebr.
NAAIJEN, b. en o. w., ii& rzaaide, heb. genaaid. Door
niddel van naald en draad zamenhechten, en in verdereri
door middel van naald en draad, jets bewerken.
Men gebruikt bet onz. en bedr.: z/ gaat nit naaen.
Hemden naa*erl. Naa/en was oudtijds rictden. Van
,bier naaister. Zamenst naazdoo8, naaagai en, €igenl
n oneige een zeker gewas, duivelsnaaigaren , - naaika
mer,
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inep.., naaiktnd , naaikussen , naaimand, faain ei sj e ,
naaanaald , nnuzscliool , naaiwerk , naaiwinkel, enz.
Naaijea , Haden , hoogd. nrahen , neders. negen , g
Vt6 V en y v JF$V , lat. nere.
JTA AKI , bi v. naainw. en bijw. naakter , naaktst. Het
wooi d geeft te kenrien lien stand , waarin men geen ancder dekkleed heeft , dan de bloote huid : een naakte
vo, el , die nog geene vederen , heeft. Naakt gaan.
.

,

.,gene nacikie Venus. Eerie herderin , die op natte

struiken hear naekie voeten zel. Poor. In verderen
zin , gebruiikt men het ook van andere onbedekte Iigcha.
me n : naakte v lden , waarop geen koorrn grocit. Dc
naekte Front (de bode der zee) Wert ontbloot. BrJBELV. In den dagehikschen stijl , noemt men ook naakt,

(u'at etaat het ILler naakt 1) als eerie ptaats nicer ontVledigd is , dan naar gevvoonte. In verderen zin : de waer.
Iieit ging nog naekt. Pt oT. Iemand de naakte , de
zuivere, uaarkeid zegg en` Onthloot , openbaar : alle
dingen zqn naakt voor God. Fig. slecht gekleed , berooid : gq helot de kleedei•en cider nae, ten t.ijtgetogen
BIJBELV. Arm , behoefticy ; in eenen serachte i lken in : naakt
en bloot zqn. Iernctnd naakt uitschudden. Als zelfst.
naamw. van bet onz. gesIacht, /et naakt , een naakt
mensch : naar het naakt teekenen. Van bier naakte.
4/k , naaktheid. Zamenstell. moedernaakt , zoo als men
ter wergild komt, enz. Sommige an{Iers kiesche schrijvers
bezigen voor naakt wel ceps naken d d o ch verikeerdehjk:
f

,

Naakt , ULPI31L. naquatlis , KER. naltltut , 'OTFII.
nakot, TAT. naccot , nachet, hoogd. racket , neders.
na(z2 t , deen. nogen , zw. nakot , ijsl. na •en , angels.
need , eng. naked , bret. noa , wallis. noetli ; waaruit
sevens de verwantscha p van het lat. nucl'us blijkt.
NAALD, (door letterver etting , uit, nade'') , `r. , meerv.
naalden. Len teedeir , aan het erode slits toeloo enct
ligchaaln , ore te naafi en, pakken, stikkern , breijen eiiz.
het oog, de kop eerier naald. Hierheen behooren de
zameng. breinaald, /iaarnaald , paknaald , rilgnaalcl.
In bet bijzonder, cene' kompasnlaald : en 't walen van
de naakl aan 't luisternauwv kompas. HooFT. De
naald vain eenen evenaar-. Van bier past men het op
grovere Iigchamen toe, die spits toeloopc n. . Bijzonder
gebruikt men bet van grafznnilen ; Trajaan , Fviens naelt
nOCIL
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noch heden praelt te Rome. VOND. Zoo zest Pa ay
van de egyptische piramrden , oorspronkeliik grafsteden der
grooten ZJ beurt Baer hooft Per boven 111enijis nael_.
den. Wjders de naald Pan een hui8. In den be,
paaldsten zin , is bet een werktuig , oin te naaijen : met
de naald borduren. Dat is met de heete naald
gemaakt , die zaak is in groote haast verrigt; ook : dat
Bing lteet an de naald. Weet h/ eene naald , ik
eenen draad , weet hij lets in te brengen , ik vier miiader. Scherp ale eene naalcd , ook overdragt. : zip' is
17oo acherp als eene naald , zeer bits. Zamenst. naaldenkoker, naaldenkop, naaldenmaker, naalde'noog ,
naaldenverkooper, naaldenrverk , naaldentvinkel.
Men leidt het woord gemeenlijk of van naden , naaq* en.
Dan , daar de' eigenlijke naainaald slechts eene soort der
naalden is , schijnt ADELUNGS afleiding gegronder te zijn ,
die bet tot eenen oorsprong met het gr. VVTZEty , steken ,
brengt , waartoe ook het oude netelen , nedelen , d. i.
steken , behoort.
NAANI , m, , meerv. namen. Een woord, of eene uitdrukking , die zulke kenmerken van een ding behelst , waaraan
het, in alle gevallen , kan onderscheiden worden. In den

atlerruimsten zin , noemt men somwijlen ieder wooed , ie-dere' uitdrukking , zoover daardoor het. onderscbeitlende

kenme •k van een ding aangeduid wordt, eenen' naam.
Zoo spreekt men van zelfstandige en bij oegelijke namen. Hg' is den naam van mensvA ivaardi' , die

er 7: In den bepaaldsten zin , is bet eenD woord , of eene
uitdrukking, waardoor het eene ding van bet andere onderscheiden wordt: wat' naam hecft dat kind? Ik lieb
m nen naam er ondergezet. Zij gaven het maar
eenen naam , zij bewimpelden het stuk. .Wet kind b/
tijnen regten naam noemen , eene zaak niet verhelen.
.b'ij name , voornamelyk , zq'n die to beschuldigen , die
enz flierheen behooren e%ennaam. , bqnaarn , voorna am , toenaam , doopnaam. Onder den ianam an
vriendschap. ICI aarcchuw hem, urt ' mgnen naam.
Ik bid u, in Gods naam. Borgen op eens angers
naarli. Naspraak : 1 k' coil den naam nzet hebben , dat
ik hit u gez gd heh. .e'en man vctrs rtc rzrr : ., a nen
grao ten naam nalaten. In den bl) elschen still':, beteeketit het ook; nakomeei ngen : z * nen b toeder endn` name
te
-

-
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to iven vecken in Israel. Van her narnelijZ• ; oo k
naamh.a ft en naamhaftig, voor beroemd. Zie ma n
Z a menstell. naambuiging, naamdag , naaincichl -liaft. ,
naamchristen , nanrnleilerkeer, naamlgst , narneloos ,
na ;mroe naa'nroo f stet, naamroover, naamruc tig g
bij OuD.: naamrucjitige stac%'erdelgers, _._. naamval ,
naamcvoord , naa/ izlek , enz.
Het komt , met het gr. ay®iAa ]at. nomen , ital. noire,
fr. nom, uit eerie bbrOn , waarulit ook ons noernen en
Perneme , Oiitstaan z ii. Het hebr. =$^; heeft e r z eer

vele overeenkonist merle.
)IAAR , voorzetsel , hetwelk in velerlei betrekkingen gebezigcd
words : raaar italie reizen. ' 'aar huis schr/ven. Naar
an. 1i'aar leinanci of iets , steken — goo f/en ---

bedga

sch` eten. Naar Lemanci omz ieu. .A7aar goucl graven.
Naar h'ooglieid staan. Dorst rilaar eer. Farb naar
,erands raacl sc/ii k. erz. Naar Gods geboden lever.
ZVaar de natuur schiidejrenn. Naar d'e el berekenen.
Naar zgne moeder acer•den. Een kind naar iemancl
laten noeinen. Naar lands ge'br•uik. Naar wvenseh.
JVaaf• min ooraleel. Iemond naar zijne vertlienter
.a ch ten.
Men eI)r u kt h e t ook als een voegwoord. Naar men
zegt , enz. `-oor near he.tgeen men zegt. Van hies;:
naardernactl , rnaarcizeri.
Dit voorzetsel.. is met n.a z.ee `'e ' a t en Schjnt uii
reader ontstaa r l,e zijns
Hot w or l t niet in zanlenstellin
met werkwoor den ge biuA t : de1JHIve niet naar .veren ,
naa'Ivolgen en z. , n a r naga)eren , navolgen.
\A , l)ijv n. en hijw , naardet•, naarst. KIL. verklaart
(lit woord door Baia.` W j gebralken bet van voor :jerP ! (lit y eerie; baubheld , dat is -eez a drukiing en tr.errI1: e sari dc hoist, verooizaken t'`r,7 aar weir•. Len nctie
nacht. In nave wilcie.rnissen. PO0T. Z ie claer eera',
troost in naer verdrie:t. FOOT. . Een naar geschieeuw .,
Van bier naarheicl.
TXUIDE MAAL , zie naar, voorz.
A.A DIEN , ' ie naar, voorz.
N AARS , zie aars.
IAALRSTIG, (neerstot,'^ oul. nernsti ', ernstig) hijv ii
en bjw. , naarstiger, naarstig st. A.anhouddende vlijtirT1
h eld aanwendennd : een naarstig rnensch. Met ricerstige
{

-
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'oelen. o. AND• J3ij,. naarstig leeren. Yan jj
:

naarstiglteid , naarstiglgk. Naarstig , neerstig i s
van bet verouderde neerst , v. , vlytigheid (met groote r
neersle. V. MANDER) , en den uitgarig ig. De oorsprong
des woords is bij ernst aangetoond.
NAAST, voorzetsel. Het beteekent den stand der minste
verwijdering ; nabq , digt bg : naast de kerk. Naast cde
dear. Treed naast my ens. Het is de overtreffende
trap van na. Zamenstell. naastbestaande, naaste blood.
verwant , naastkomend : op den naestcomenden dag.
DORESLAER.

NAASTE , 3n. , meerv. naasten. Dit woord beduidde
reeds voor vele eeuwen , iemand , die naast aan ons verbonden is . Bi) OTFRID . komen bloedvrienden voor , on-

der den naam van naliistano. Bq TATIAN. beet nahasto
een naaste buurman. 'Tans verstaan wq er door onzen
evenmensch : gib zult uucen naesten liefhebben als u
selven.

BIJBELV.

NAASTEN , b. w. , ik nnaastte, 'heb genaast. I3enadereni ,
toecigenen , naar zich nemen voor den prys : goederen
naasten. Van bier naasting : het regt vary naasting
hebben.
NAAUW , bijv. ii. -en bijw, , naautcer, naau,'st. Waar de
deelen na aan elkander staan ; eng , niet wqd : eene naauwe steeg. Naauw gehuisd syn. Oneig.: zq dreighen
den Luiterschaen de clad to nauw #e maken . HOOFT.
lemanrl rraauw houden , hem kort houden. lets naaruiv,
van nabij , bezien. Ten naautvste verbonden zyri.

Hierheen behooren de spreekwijzen : het zal er zoo
naauw niet op aankomen --- zoo naauw niet geno-^
men worden. I-let zal naaury houden , het zal er op
aankomen. Naauw genet zqn. Naauw dingen. S j
conden de scliaren nauwe , naauwelgks , sullen. DORESL.
In dezen zin zegt men ook ter naauwer nood. Ala
zelfst. naamw. van het onz, gesl. het naauw: in liet
naaucv van de straat van G ibralter. In liet naauiv,
in verlegenheid , z n. Van bier naauwlieid , naauwelijhs , naauwte , hot naauw: -de naaute van Propontis.
. OOFT . Zamenstell. naauwg eaet , naauwgezetheid van
geweten , bij G. bu. Na u,ukeur:g , naauwkeurig-

held , naceuwkeuriglgk, naauwnemend.

Do

NAA, NAB, NAG.

211

IN o.orsprong dezes woords nioet in na , nader, nk-ast
gezocht worden.
NAAUWEN , o. W. , ik naawode , heb genamavd. Men
bezigde , eertijds , dit woord in eenen bedrijvenden zin
voor naauwer maken. Thans gebruikt men bet , oneigenlijk , voor in verlegenheid raken , op aankomen in eenert
onzijd. zin : dat het deezen gezelschappe n , wen 't
naa wde enz. , als bet er op aan kwanz. HOOFT.
NABEDENKEN , b. w. , onregelm. , ik bedacht na , hel.
nabedacht. Van achteren overdenken. Het wordt meest ,
in de onbepaalde wijs , als een zelfst. n, gebruikt : naie.
denken in iemand verwekken. Met nabedencken. VOND.
NABETRACHTING, v. , meerv. nabetrachtingen. Eene
herinnering of nadere overwegiug van hetgeen men gem
hoord of verrigt heeft. Van betrachten , in den zin.
van overwegen.
NA.BIJ, bgw. van plaats, digt bij : de steden liggen nab.'
elkander. Ende cols hij de stadt naebq* quam. BIJS.
HOOFT gebruikt bet als een bijv. n. ; met de naabge
hoope. Van bier nabijheid. Zamenstell. nabggelegen
op eenen nabggelegen lieuvel. BOGAART.
NABLIJVEN, o. w. , ik bleef na , ben nageblepen. Achterblijven : em de kozede nabl even. iNagelaten worden
dat dit niet moght nablijven. VOND.
NABLOED , o. Nakomelingen : tee,g hens 't naabloeclt ea
maagschap. HOOFT. De betrekking zelve op voorou—
derlijke of komst : indien hem naabloedt aan eenighe
voorspraaken heeft geholpen. HOOFT.
NABUUR , m. , meerv. naburen. Iernand , die naast on
woont , is onze • nabuur. Wijders alien , die in eene
b,tuurt wonen , heeten naburen. Het meerv. naburen

gebruiken wij ook voor naast elkander gelegene vo.lken.
Voor nabuur heeft VOND. ook nagebuur : in 's nag ebuurs verdriet. Van bier naburig : het naburige
Oostvriesland. -- Nabuurschap. VONDEL , die let
enkele buren als een onz. w. heeft, gebruikt ook let
werkw. naburen: schoon ons nabuurschap niet nabuurt in 't geloof. Van bier bet deelw.: genabuurde
kerken. Vrouwel. naburin , in de BIJBELVERT. , in Grono
nabersche. Zamenstell. nabuurstad. VOND.
NACHT , m. , meerv. nach,ten• Duisternis, in bet alge—
rncen: de morgenstont is gekomen, erg het is reach
nacht
0s
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nachi ! BijLY. In den v'erhevenen stiji zegt men
.
les ronclorn hem P- cas nacht. In engere beteek^nis is
het die tijd. , Nvar)necr de halve aardk loot , gedurende h et
o f vezen der zon , verdduisterd. wordt = in :te,ensteliing.. v a tx
den d; g : (Lilloewel het nacht en koud is. SELs. Bet

wort naclit. V errader/ Perkiest altgcd den donh.rer,.
nacht. IIQOGVL. . ':.chit en (1Q, werken ,. al-tijd werker2,
, ij is zoo lee4/L' (xls de nacht. De zieke heeft cenen
slecliten nacht l - e/iud. Due s/apelooze nachten overbren 'en. Goeclen nacho- enschen. Yccn nacht, in
c ezeri ^uacht.. J q naclit, o . 's nac/4ts , werken.
'S Nachts dau t -'i 'yet. ^1 c/Zt has eertijds oak de betee1et is van den a v-ond , waa • lafde ancngest. naclitmctul
TlachtrOA:, ()ast1?aa4 ht-, enz. ]Naar eerie zeer oude figuur,
is de nacht een beeld van diepe treurigheid : 't is naclit
op aarcle , en nacht in de strijdende , ziel des; pols1anci ;yen 1''er•fo. sei•s. S .I,S. \Tan onkunde en onwe
tent h ya p:I tz eur (c er (e cc cP l et•Izeit clret ook
b lira le nr c ' t n Itcen Por. " 't ansc i , aertr ck.1' u t
r
^a' en.
den ^^^^c:^^L^ (les o^^^^ers^`c,^.^ts
^, eto^
ogen
get
. ^ DE DECK. VarL
de verbor. en: e tod oriist : cat wi cue zaak moeten aanz en, . ale nog li,^ 4 er de in eeren cl ep n nacht van
het toekoomende. bedekt. FRANTZEN. Van gevaar ea
ellende : a/les zal doolen in een." -nap/it van .rannpen.
;

PooT. Van zonde , die het licht, s,eliuwt: ;oo moe}t, e

dagh Uis's lie is Glen naclit LescIzamen c'c n . ,haet. en
nijt. Poor . Van Piet On
' af t scl i.mcx e i jt een lai e
nac h t. zal ens scheic1eri. tie °heen behoort heat zamet pg®
nachtspeionk : alt de donkere ac1Ltspe.lonken' va-n
.Plutoos Fiji r 0v1Dit wooi•d , het Belk sij.. thans newt
..

an e .
ui eu , was ouddtijds n.iannel:. en, vroutivel.
100FT geb ni kt gook beide gcs!:-.chten. MT. STPKF -deed
tilt reeds. Vij zeggen nog mid er•n-ac ,t, in der .nacbbt.
1 rime :Is c. lJ. nac it t bezoek, nachtclas , nacl:tdie -,, nac/itdoek , nczclztecenrn , wlaar ooi LUBLINK nczchtge zj
held. verrkiest , naciztgnst, rein"gar , die er ens vern eli
'

y

r

nachtg ehaa y^ , nac/si cclr•ogt , nacli t • east , nacl tgeepuis , fzt efvaa nachtgezigt, naciitgl s ,. een
zandlooper v,,1n vier nl•en , nacht ooc1,, n clLthalsdoeL ,
nachthtt ,sje , nachth A. t , nac%tkaars , nachtLroeg er
nac tle e ne c i iic 7Lt, nucIit13oper , naclitmc c l,
`

.

,

nc&chtnz te1, nacl t:r nerr e , zekere drukking van bet
-

bloed
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bloed , in den slaap , door bijgeloof zoo genoeind , nr chit..
muts , nachtraaf,, een vogel -- ook een , die veel 's nachts
werkt , waar van het onz. werkw. riccchtrt ven , 's nachts
werken , ncchtrok , nachtrorice , nachtriist , naehtschade , eerie plant : vergi^ ftig'e bezien der nachtscha-de , OVERz. V. H RV. — i 'aclltsch4Llt , nachtslot,
naclat spieg el, waterpot , nac/2tspook, n(^{chtsti/te, nachts
tabberd , nachtuil, nachtvob e , nacht^-vaak , nachtwacht , nachliPaker,' nachtwandetaar , nachtwerk ,
nachtwerken , nachtwerker, nac it c'o,'nz , naclztry zer,
een stuurmansweiktuig , nraclitzoen , naclztzorg en.
Hoogd. 1V'acht , angels. nili.t ,n ihtas , eng. night ,
ital. notte , sp. noche , Ii'. nitit , lat. no: , gr. vv .

Eei igen vergeli ken hiermede bet hebra rIrL. Btj HESYCH.
beet vvzos duisternis , -waarmede het lat. n ig e r 'v eel over
eenkomst heeft.

NACHTBRA.KEN 5 o. W. , ik nachibraa•te , heb genachtbraakt. 's Nachts bezig zijn : gij ze1ve hebt genog thraakt , om agter den Latgasclien s11 van ?owes
Vraagbaaken te koomen. M. L. Van hier nachtliraATng.
NACUTEGAAL, rrn. , aneerv., nachtegaals , nachtegalen.
Het puik der zangvogelen , ook filomeel, ,,filomeelen.

Of kiest g)' 't heeseh (retjilp der &/lstelvinken
Door 't orgel van eery schelien netchfegael ? POOT.
Fig. , eeu kunstig zanger of dieter: cle nac tteg aal an
. btswout zwijg t. D. Si\IITs. Of_nndat , in het eig,enl*
h -hand , zoo Nveinig bosch en zoo vet-4 water is , noernt
nien de kik vorschen , die cue zoinersehe nachten verleven_
degen , schertsenderwijze , holland che nachtegalen. De
nacliteg aal op de ]^eu/uw , r de huisvrouw.
Het woord is nit nacht en goal, dat is gezang, zamengesteld . Zie galrn. In bet hoog(i. Nachtigall, bij de
zwab. dichters naglitegal ,, deen. nattergal, zw. nactergal , angels. naectegale , nights ale , eng. nightingale
van night (nacbt) en galan (zingen). Soimnigen meenen ,
dat cinia in bet lat. luscinia, even zoo van cano konmt ;
doch waarvan Ins afstannne, is onzeker. Nachtebaal is
data zoo veel as nacht -anger.
TAD -'-T ` , zie na , voorz.
'ADEEL , o., meerv. nadeelen. Achterdeel , sc -ide , bin_
der : nadeel aai brengen. Schande , oneer : men heeft
,

r iets tot ini7a ncccieel te. zegg en. Van .lifer nadeelig.
03
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NADENKEN , 1). %v. , onregelm. , ik dacht na , heb -na_
Zich eene zaak en derzelver gevolgen in ge_
gedaclat
dachten voorstellen : ik heb die zaak nagedacht. O o k
ik heb daarover nagedaclit• Het words, in de onbe_
.

paalde wijs , zelfst, gebruitit , van het onz. geslacht : dat
geeft mq kwaad nadenken , vermoeden , achterdocht.
teen nadenken hebben , onbezonnen to werk gaan.
.Een nadenkend (argwaiiend) mensch. Ben nadenkende geest, die alles naauwkeurig naspoort. Van hier nadenking.
I ADER , zie na.
INADEREN , o. w. , ik naderde, ben genadlerd. Naderbj
komen : de v /and is genaderd. Op andere zaken toe
gepast : de tijd nadert. .'Ten de vi/and de stad na.
derde. Van Icier nadering , genaking , nadernis. Dit
laatste woord komt ineer malen bij HoOFT voor , in den
zin van loopgraven , om , door middel van dezelve , onder
cue vesten eener stad to komen : de yand staakle de
7iornscheeve naadernissen. Het woord is van na , nader, gevormd.
INADERHAND, een bijw. van tijd ; daarna : ik zal bet it
naderliand wel zeggen. lk heb er naderlxand niels
van geh o o rd.

I1ADRAGEN , b. en o. W. , ik droeg na , heb nagedragen. Bedr. , achter iemand dragen : ik droeg hem de
slip des kleeds na. Onz. , met den derden naamval
des persoons , nageven , beschuldigen ; maar , gemerkt
de vganden des genie nen welstands hem en hum
naadroeghen . HooFT .

!ADRUK , m. , meerv. nadr•ukken. Nagebootste druk :
dat boek is maar een nadruk. In eenen oneigenhjken
zin, beteekent liet eerie aangewende groote kracht zoowel
des ligchaaxns als des gemoeds: iemand lets met nadruk
zeggen , met kracht van stem en vele . beweging van gexnoed. In eenen zedelgken zin: een drift , die echoon
vermomt, Been kleenen ncsdruk had!. VOND.
I1IADULDEN, b. w., ik duidde na , heb nageduid. Aan
eene verrigte zaak naderlhand eenen zin geven , baar ulitleggen , verklaren : en werd hem tot eenen misslagh
in een' Veldheer naageduidt, dat hij enz. HooFT.

,M-Maar als men malcander door consequentien hatecke dingen naduydt. He D. GB.

^T^^
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tfAERFG AA. 'I:, :n. , en V.., _ meerY. nae'rfgeramen. Een

persoon , die bet naaste to het bloed is , als er do regte
erfgenamen ontbreken.
NAFTHA , V. Een naam , welken men aan de zuiverste
Witte bergolie geeft. Uit het arab, naft. _.. Waarb j
ook naf tha en zwavel t e vermoeden is. IIAMEt SV.
NA.GAAN , b. en o. w. , onregelm. , ik gang nix , lieb en
ben nagegaaa. Aehter iemand gaan , hem volgen : ik
ging hem na tot in zijne kamer. Oneig. Di en d'
onrust nagaat tot in 't graf. VOND. Denzelfdcn weg
gaan , welken een ander gegaan is : het spoor van eenen
:

Naas nagaan. Iemand met looden schoeizen nagaan,
hem bespieden. Oneig.: ik konde lien leeraar , niet
ncigaan , zqn voorstel niet we! begripen. Behartigen
zyne eigene dingen nagaan. Zich aan zijne neiging
tot iets overgeven : die under vleesch zijn nagegaan.
BiuBE.LV. HoOFT zegt : hem gaal nna , (men versprcidt
acliter z9nen rug) dat hy een groot vain• deed lioeten.
Onzijd. , traag gaan : de klok gnat na. Hct deelw. nagaande is ook voor argwanende.

l 'AG E BOORTE, v. , meerv, nageboorten. Een road,
voos , breed en dik ligchaam , nit vliezen en bloedvaten
bestaande, dat, met de vrucht , in de baarmoeder van
mensch en dier aangroeit , en , door middel van de na-velstreng , met dezelve verbonden is. Het draagt dien
naam , otndat het , na (le geboorte des kinds , to voorschijn ko mt ; anders moederkoek , bij KIL. ook hamme
geheeten. B RUNG neemt bet woord , in zij ne PSALMB., in
eenen anderen en eigenlijken zin : om aen 't zaadt , het-welck sal rysen uqt 't volgende geslacht, door Nageboort

enz.

NAGEBUUR , zie nabuur.
INTAGEDACHTE , v. , meer v. nagedachten. Nadenking,
overweging: mqn flaeutpe hoop verwart in droeve nagedachten. POOT. Zware nag edachten over jets kris"gen. Ook nagedachtenis , aandenking aan lets van achteren : uwe nagedachtenis zal er des to sterker door
groeien.

SELS.

INAGEL , m., meerve nagels, nagelen. Het borenachtige
bekleedsel aan de uiterste einden der vingers en teenen
zt ne nagels srz?/d en --- knippen. lemands nagels
Aorten , hem in z ne magt 1bedwingen. Zinc nagels
scher04

scherpen , zich schrap zewten. .1k zou min nagels zoo
niet schai pen. POOT. Van eenige dieren gebruikt mea

het ook, ter oinders ;}heidirig van kr•owrne en dikke Jd,aa u ..
wen : do kat Beef t scheme n g'e'e'. ` q heft klaaa...
w en en nagels , zij is eel, iheei boos wIlf. Om eenige
gelijkbbeid , noerxrt men dtis ook eerie soort van specerij ,
ancdcr°.s kruidnagel. Zamenstell. nag' lb1oern , nagelbol ,
nageThoom , nagelhot.ct , eel' sttric wager gerookt v eesch
ander•s veer genoemd, nagelke`uid , rirzgelmaag., (narrel7nqg ,L-, ) nagelvriend , btoedvriea)d in het zevende lid : want
,

als oxen den arm in leeden de=-1t , 7egt MEYER , wor•ter op de zeven dee plaats Been lidt , rnaar de nagel

gevonden .; en daarojn neemt liet vejrwarr.tschap daar
Z•n einde. ---- Nage/neep , n a,F, elrinde , op hei 1 iatte
e is
i het
land , in Gel(I i+-mid , nagelru i (run en rind
zdfde woord) , bij KIL. ook na;; elschoi•s , eerie vcrzwe--

ving aan (let) rre-)gel , waardoor de r nag el van bet viceseb
losg aat , ge k de minde , dat is de sc hors van bout , als
bet gesla ;en wo °d t. - l ag eiwortel.
fAB. MAUL nagal , ijsl. raa. ', h oogd..Nagel ; neders,
-

,

-

^
nage l,

zw.

^za g^ e 1,

e^., g

l e t ss oord kot
ni , zeer

`
nail.
r^a^1.

waarschijnl[ k , van nab en , dad, is l^tzagen , in den zin.
van krassen.
NAGEL , m. „ ree v. nagels , nagelen. Een kleine, dunnZe spijker : met den nagel in 't liooft geklonkea.
IIoOFT. Dot is een nagel aan rngne doodkist ,
dat verdriet zal rnijnen (food very°oegen. Een ho ate n
rlab el. Van bier let b. w. na 'elen ,- met uageien hecke
I amenstell. doornagelen ,
ten : aan het kiwiss na.len.
spernagelen, enz. Wijders bandnagel , hoefnag el , nijdnagel. '""' Nage b oor, na t^ elnieuw , nagelsnnid , nageleast , enz.
Ilet kan , of, met het vorige woord, tot nagen , knaiv , sti;ken , eenen oor-gen behooren , of, met het gr. Yvv,
$

sprong hebben.
NAGES UCF1T , o., meerv. nageslachten. Een geslacht.

7

van inennschen , dat in volgende jaren of eeuwen geborea
word t : aan het nageslacht der Joden. FRANTZEN.
r G T i , b. w. , ik gal na, heb na e 'even. Naderhand geven: h j gaf nooit alles to ge/i/k , maar gcif
aItoos nog jets net. Betigten: aan . lbert wordt
iz tt ,r eeven , dot by enz. HooPT; die bet ook in eenen
goe-.
y
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t zoo sterk
goeden zin neeiflt , voor toegeven. Fig. , nie
Op zijn suik staan : ik zctl hierin wat moete/z nageen,
anders toe qeen.
NAGEZETEN , bijv. in. HOOFT gebruikt bet , voor nabestaandc : inoecler van zoo vermooglien en nagezeeten
eenen Vol Ste
-

INAGRAS , 0. Gras , dat na de eerste afmaaijing groeit;
etgrOefl : hij zal nederdalen ais een regen op het na-

gras.

BTJBELV. Fig. : wq ka'ainen op het nag/as,
,

kregen nog jets van hot overgesehotene , toeri bet eerste
en beste reeds vveg was.
NAUOEDE , V. Achterhoede.
NAIIOEREREN , b. w., ik Jioereeicle na , lieb nagehocR VAN DEN BIB.,
reerrL Dit woord kornt , in d o OVEZ.
dikmaals voor, in On oneigeiilijken zin van afgodiscb ria-

volgen : die /zael'e drec/ôgoclen na/i oereren.
1NAJAAR , o. , rneerv. najaren.

Het Iaatste vin bet jaar,

de herfst : 't• rqk najaar sturt een' gui/en o'erloet
an rijp geu'as, enz'. PooT.
*ajo.ken) be w. , ik jeatt-le na , heb nageNAJEUKEN , (n
jeukt. HOOFT gebruikt dit woord , oneigenitjk , voor

lievige begeerte van achteren naar jets gewaarworden : de
burgerije heft Item zeer ragejookt (grande desicle-.
riiiin ejils mansit).

]N AIJVER , I'D. Eene onophomliIijke v1jt , orn een' ander,
in cone zaak , gelijk te wordert : een Izeilige najc-'er.
Door eenen boosaardigen naqoei'. V0ND. Van bier
nayerig; ook bet be we naip'eren , met moeite stre
yen , om iemand , in eene zaak , op zij te komen : oni,
-

w'en arbeit ncs te #Peren. VOND. Van bier nct/ve-.
raar.
NAIJVEREN, zie naqver.
INAKE1N, o. w., 1k naakie, ben genaalct. Nadereh,
zachtkens aankomen, genaken: het naken van den avont.

dat die daghen
glzenaeckt sjn. BYB. 1477. Mlengs nader komen: dat
traegh voor 't nakende onweer duickt. VOND. Van
bier caking. Zie genaken.
NAKERLMEN, be w., ik kermcle na, Izeb nagekermd.
Met gekerm nakiagen: dot men den dooden met nut
elooe, k/a citen naakermt. HO0FT.
03
BJJBELV. Ende spreec tot hem,

-
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NAK[ND , o. , mcer v. , na kind,*ra-.,, nakinderen. Eeelr kind
van het_ tweede of derde bed.

)iAKLANK , m. De voortzetting van eenen begonn en
klank : ieder cueht laat langduuriger naklank in

4;n hart na. SELS. ' floor den naklank an Abel,
krijten. PooT.
NAKOMELIN G , In. en v., meerv. nakomelingen. Nazaat.
Het meerv. gran bet mannel. geslacht is meest in gebruik.
Van bier nakomelingsclzap : aan de nakomeling schap
over te leeperen. FRANTZ. Zamenstell. erfnakomeling.

PooT.
^TAKOME-N , o. en b. w. , onregelm. , ak ktvam na , ben
nagekomen. Onz. , na jets komen of volgen : ik zal dra
nakomen. Het nakomende geslacht. Bedr. , oneig. ,
volbrengen , liouden : $ijne belofte nakomen. lemands
bevelen nakomen. HOOFT gebruikt het ook voor toekomen : want vat hem naakomt, enz. Van bier nako-

tner , bij RODENB. voor eenen opvolger in een ambt , bg
voor eenen nakomeling , nakoming, volbrcnging, nakomst, latere komst, oneig., de nakomelingisehap : oock tot zoo schoon een spel de nakom$t aan
te hitsen. DE DECK.
NAKRAAM , v. Toevallen en ligchamelijke, ongemakken , die
dikwijls , na eerie gelukkige bevalling ,. de kraamvrouwen
overkomen.
NAKUNDE , v. Eerie ontdekking , die naderhand verkregen
wordt: te mooghen verwerven de nakunde van bedr•aaglhers en bedraaghenen. HO0PT.
NALATEN , b. en o. w. , ik liet nab , heb nag elates.
Bedr. , na zijnen dood in de wereld acbter laten ; h9 liet
eerie becdrukte weduw na. Hq liet zf/nen erfgenamen
veel goed na. Overlaten : het schuim der aarde' , dat
alomme de wrange littekenen van z jne komste naliet. BOGAr•.RT. Fib,., niet doen, verzuimen: die syne
weldadicheyt niet heeft nagelaten aen de levendigen
en aen de dooden BIJBEL V. Omit. gebruikte men bet
ook voor toelaten , toestaan. Onz., met hebben ; laten
staan : i,l kan niet nalaten, u te waarschuwen. Do
hand van een eerelgk mensch kan net nalaten to
beeven. SELs. Doen nablijven : in geschrift heeft hq
nagelaten , dczt enz. Van hier nalatenie , bid HOOPT ,
naDATHEEN ,

.
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naiatenechap , .boedel , nalatig , verzuimachtig , n a la tighetd , nalatag , verzuiw.

NALEVEN , o• Eene voortdurende genieting van bet
leven , na den dood van anderen.

HOOFT bezigt bet,
doch in eenen oneigenl. zin : mats 't naleeven haarcle,•
deul; liden. RODENB. heeft het woord nalever : dat de
nalevers zegghen inoghen. Men begint bet woord na.leven vrq algerneen , als een bedr. we , te bezigen , voor
nakomen , vervullen : z /ne pligten , zone beloften rra-.
levers ; doch zeer verkeerdelijk. Deze nnisvatting sellijiit
ontstaan te zijn nit te le-'en naar : men moet le'en
naar de inspraak van ziln geiveten , enz.
NA.LEZEN , be we , ik las na , heb nagelezen. Na de
inzauneling van de vruclhten , nog eenmaal lezen : in.c^ eligcks en suit gh#'' utven wgngaert niet nalesen. Bij-.
BELv. Van bier nalezing.
NAMAAG , m. en v. , meerv. namna en. Bloedvriend ,
bloedvriendin : hid pooght daarin te lie/pen zeekeren-_
namaagh der deirrze. FIDOFT. Zq mange/en die voor
r•hedieren an d' ouders of namaagen. BOGAERT. 'Vii
bier narnaagschap.
NA.MA A K , v. Dat nagen - isakt is : het is niet echt , het
is namaaL•. Van namaken.
NAMAALS , bijw. van tijd ; daarna : nan2aals zal het anders wezen. --- . M. L. gebruikt bet zelfstandig van het
onz. geslacht : in 't sti•enge namaals.
NAMAKEN , be w. , ik nzaakte na , help nagernaakt.
Dat zelfde werk , dat door anderen -verrigt is , vervaar(1igen : men kan dat rliet 'el namaken. Naschrijven ,
nateekeiien : iemands hand namaken. Ook : geld na-.
make ii. Bet besnoeide en nagemaakte geld der Hollanderen. A. BOGAERT. Nabootsen : iemands gebarea
en stem namaken. Van bier namaking, narnaak• ,
namaaksel.
^1TAMALEN , be w., ik maalde na , heb nagemaald , na schilderen.
NAMAL EN , be w., ik ma'alde na , heb nageinalen.
W'anneer rnolenaars bet rneel , -dat in de groeven der no-Iensteenen overgebleven is, door niiddel van een weinig
graan , dat op nieuuw gemalen wordt, daaruit verdr jven
noemen zij zulks natnalen.
TAMANEN , be w., ik tnaaade na , heb nagennnand'.
.

Schuld
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Schtiki invorderen , (lie betaald is. Bij HooFT vindt ris en
hot naarniv. namarzing : do-or naarnaninghe (nornin a.tionc) der Bargerrrteesteren.

AMEN , i . sv. , ik naarncle , heb genaamd. Noemen:
/i 7 naemt ons gel besclz.eydelic. MoERM. Het deelhv.
genaanmd wordt thaus aileeii gebruikt. Eenen naam ge-

_

.

tien : s/eden , die Laiiag la en Fozo Negro genaamt

worden. BOGAERT.

TAIII JI , m . , meerv . , nam,iddctgen. De tijd tusschen den rniddag en den avond' : de namiddag is in'
kort gevallen. Ook als eet bijkv.: hij komt namiddag.
Zamenstell, rl n?.id la .; slorzpje.
]NAMIS , v. , mcerv. nct'"t 8sen. fIeifstmis. Van finis jaarrna r k t

NANIODDE , b. w. , ik rnoddede. na, lieb nagemod.
Gelderscl w oor d , `011 bet nazoeken van aardappels gehrnike1 k. 'die m od den.
TANEEF , M. , mee v. nane,'en . Een kleinzoon. Men
gebruikt bet ook soot- eenen laten nakomeling : de groote
Nanee f an Dcwicl.
NAINEUZEN , b. }v. , ik neusde n2 , help nnageneusd..
-

Neus^vijs navo,rschen. (;^ ;Idersch woord.
TANICHT , v.., meerv. nanichten. Eene kleindochter,,
reefs of niehts docbter. Verner , eene Iate namaag. Ma--,
nice , eene nanic ht an den Isrc^litisehen koning.

A'anicnten van Jnaclzus. VOND.
TANOMEN , b. w. , 1k noeinde nc , lief) nagenoemd.
INaderhhand noemen : nngenoemde , natenoemene getuig en ; in de regt.sgeleei°d hei-d.
NANOEN , m.. Achternik ldag. Ook als bijw. nanoens; ire.
somniige oorden gebruikehijk.
NAP , m., meerv. nappen. Een ronde, uitgebool`de how-'
ten bak van rniddelrmatige grootte , rneest dienende ,
om eenig vocht in zich te houden : met eenen nap
iol dranx. VO ND. Zamenstell. kaasnap , nnelknap ,.
drinkncp. ---a i 'apg cat , anders nctp' ruiper, iemand ,
vv iens ligchaarn , bij. Bemis van beide beenen, in eenen

nap' rest, on1. zich, door dat middel , voort te bewe en.
-Bet wooid behoort , met naaf,, navel, tot eenen oor;

S}flOfl ,

APE1NZEN . b. w., ik peinsde na, help - nagepeinsd.
eui t nd rraderkcti : ctlle svaL-zr lig ia
un en diep

na
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zagepeinst le worden. W. PEIFFERS. Van bier
pelnzing.
De daad van iiaplukken. Van nap1uk..
NAPLUK
ken later phikken ; hog eciniai plukken.
NAP0K v. mcerv. rizpokken. Eene pok die zweert,
waiineer de aniere reeds afgevaUen ziju.
Naverbaai : ik r pZI er geeiz napraat
p.
NAPRAAT.
abaauwen ; ook naver
an /zebl)efl. Vn napralen
hakn en aebter iemanIs mg navertellcn.
NAIREKN b w zk pi eeL te na heb nagepreeki.
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nabootseii.
De stern en Ieidiiig van tn' piediker.
AR ni. nieerv. narren. kmand die zeldzarne poetsen
maakt om anderen te VCrVOIIJkCn : een nar met f)el/en.
flie.iheen Iwbooren hofliar, sc/im'L'nar. Een %vaanwjzc
g e k : hj is eCu regte nar. leder niensch die tegen de
voorschriftçn vin bet gezonde verstand haridclt ; een dwaas
,.

,

,

,

,

men sat sien, Vat suleke wipe ils naiien otncoinen
B!JBEI.v. VAN DORÜL.. In be gemetme Ieven gebrnikt
men het ook,voor narrenslede.: met den ncti' rqclen.

ook eerie soort van
oudtijds
1Va.r (narre) was
groot geschtit eene donderbiis. Van her narrerij, narrzg, giqnig gemehk nai rl9ch dwaas v€o iilerd voord.
Zamenstell. izarrenkop eigenh en oneig. voor eenen gek,
anders be1-.
narrenpoets (narrelzp9t ) narrens/ede
met bellen..
slecle ecne skde waarvoOr men een
Wig spant en. welke men 01) hot ijs of tie besneetiwdo
.sti:aat, gebiuikt ; om den poetsigen opschik dus gc49ernd
rzarrentnig, nari enwerke Lie narren
Uoogd. N1rtrr ne(lers. nare deen. nar zw. nai'r.
In Jiet angels is nat ra ult7mntgheld en narrzzn een
tjI sytjJ verklaart vcp dooi uitzinnigheid dvaas—
ot
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meiv narczs:en Eene vehietydelooa geheeten. Zamenstell.
narci$sesteen
narciseebol
in verw
ñarcissebloem
aan de narcis gelijkende, bij PUN. narciesites,
tros—
narcis. Deze bloem beet,, in bet lat., rlarcissi.cs, gr.
cpnôc. Vol gens de fabelleer werd NarCiSSUS, een schoon
ion geling, bij bet zien zijner gedaante in het water, op
zich zelven verliefd, en ter straffe zijrier jdelheid , in cene
bloem veranderd, die naar hem, narcis genoemd werd.
NA.RDUS, m. Eene soort van indiaansch gras, weiks I lange
wor

N&RCIS

,

(narc isse)

kende bloern
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a 2.- NAR, NAS.
wortel eenen aangenaam bitteren smaak heeft 9' en daaro. tn
onder de specerijen beboort ; spijknardus , Spica narcii
angers genaamd : met achemenischen nardus. VOND.
Zarnenstell. nardrisgeur : hier stor•t maria nardusgeuren. VOND. In het late nardits , gr. vap^a; , pers. nardin, hebr. 'll•
NAIUGT, o. , meerv. narigten Eene geloofsvaardige tij..
:

ding, of mondelijke bekendmaking van eene zaak , op eene
andere plaats voorgevallen : zoodra de koning iarib t
kreeg, dat de va4"and de brag afgebrand had enz.
Onderrigting , waarnaar men zich gedragen kan of moet :
dit schriwven client it tot narig t. Van rigt , dat buiten zamenstelling niet in gebruik is.

NAROEP , m. De daad van naroepen. Ook een groot gerucht van eene zaak , die ergens geschied is. Van naroepen.
NAROUW , m. Naberouw : dat g * Been' narouw vieren
meugt. PooT. Daer noit verdriet of narouw is. PooT.
NARREN , o. W. , ik narde , heb genard. Met de narrenslede rgden. Men noemt het ook ari'en , arrenslede
doch nccrren is de ware spelling , als afkomstig van
de narrenbellen , die men daarbij nog gebruikt en van de
narrenkappen , die men ondtijds daarbij plagt te gebruiken. DORESLAER gebruikt het voor dwaaslyk handelen:
so legghet de hand op den
hebt ghii genczrret
mondt.
NARWAL , m. , meerv. narwals , narwallen. De naam
—

van eene soort van walvisschen , kenbaar aan den langen
vooruitstekenden tand , die als een Koren op de linkerzijde
van het bovenste kaakbeen staat : dit een hoorn is cle
Land an den Groenlandschen visch Narwal. SCHEUCHZ.
BI JB. Van nctr, een uitstekend ding , waarvan het ' la t.
Hares, en ons neus, en wal. Eenigen , als J. CATS,
noemen dezen visch nahual, nahucval. Zie tvalvisch.

NASCHALLEN , be en o. w., ik schalde ma, heb nag eschald. Naklinken , bedr.: leert den bosschen dq naeschallen. Ve MAD. (Resonare doces ,.4maryllidct sylvas.) Onzgd.: die klavecim schalt Peel te Lang na.
NASCHIETEN , be w., ik schoot na , heb nageechoten.
Met een geweer achter ienmands rug schieten : h/ schoot
hen- na. Daer de slang ons nascliiet op de Kiel.
VOND.

NASCUIMPEN (naschempen) be w., ik sthin pte ma,
Is el
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lief nageschimpt. Aclhter na schim en : en rchernap e1e

op den rug de Pluehletingen nrze. A NTONID.
NASC UIP , o. , nieerv. naschepen. Een sehip , dat nat
eerie koopvaardyvloot in de haven komt : ik verwaeht
eerst tqding met de naschepen. Van hier de spreek-.
w q s : 1 komt altijd met de nasehepea i verrigt utiwe
zaken later dan een ander.
NASCHOUW, V. De daad van naschouwen. Van naschou—,
wen , nazien ; ook de Latste schoucv doen.
NASCHREIJEN , b. w.., ik sclireide na , lzeb nagesehreid.
Met geschrei naroepen : dattr' nib' hem nasch rel t in uitheemsche luchi. 3. DE MARRE. Met dese 'loot stale
Gama in sree, nageschreid c'an vrienden en bloedverwanten. A. BOGAERT.
NASCHRIFT, o. meerv. naschriften. Een nagemaakt
schrift ; een ,afschrift, eene kopq ; achteraangevoegde re-gels in eenen brief , postscriptum.
NASCHRIJVEN , b. w• , ik schreef net , heb nageschrePen. Door schrgven nabeelden : eenvoorschrift na-m
schr jven. Uit lemands mond de woorden opschrgven :
ik help die leerrede, onder het hooren uitspreken , nagesch reven. Dat in bet schrgven verzuimd is , naderhand inschrijven : ik zal het overige wel naschr,wen. Eenen
brief nazenden achter remand , hem door het regt vervolgen : de moordenaar werd overal nag eschreven. Oft
hem wel heughde z n pooghen , om Dirk Hasaelaar,
door naschrq'ven aan den schout an Kampen , om 't
leeven to helpen.. HOOFT. Van bier nasch rrwer y naschrijving.
NASE , zie neus.
NASLAAN , b. w. , onregelm. , ik sloeg na , lieb nageslagen. Bedr. , . door slaan namaken : de hollandsche
dukate'n zgn , in Polen, eens nageslagen. Opslaan
en nazoeken : ik heb de. plants in den B jbel nngeslagen. Onz.: de klok slant na, na andere klokken , of
na den waren t9d. Ook in bet kolfspel: wie moet naslaan ?
NASLAG , m., meerv. naslagen. Een slag, die naderhand
treft: wij vreezen Poor geen naslag van geu.'een.
LODENST. Ook een slag, nadat een ander geslagen
beeft, in bet kolfspel : ik heb den naclag. Slag , antiers
klikker, na let' uur,, het tegcndeel van voorslag.
A-.
,

,

.
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NASLEEP ,, m. Gevoig : die load zal eenen droepigen

nasleep hebben. .'ride rperden geene r•eclenen ge_
spaart , om hun cde (den) nasleep van dit werk t o
doen bete en. HOOOFT. Oneig.: die groote nasleep
mislzaagt nz9.

NASLEPEN , b. en o. w. , ik sleepte na , heb page_
sleept. A_chter zich slepen , slepend medevoeren : e-en
enag schip , en .dartag ge1' inger scheepen . naslee..
pende den Iqjtoc/it enz . B6GAERT . Oneig. , naaaw aan
zich hechten : dat Egmondt, met de glans der kr /gsgloor e , zie1i (1' ouivde soldaten naasleepte. HO-OFT.
Onz.: niet tege'nstaande de pooten nasleepen. Bo.
►AERT.

NASMN AK, m. fle smaak, the van eenige -zaak, welke men
gejnuttigd heeft , in den inond nablijft : dat kruid heeft
eenen bitteren nasmaak. Oiieig. , nar ouw :, die daad
zal eenen wrap y en nasmaak hebben. De . ncsmctack•
m /ner sonclen CATS.
NASMERT (nasniart), v. Smert , die naderhand komt :
ick r'oe:l de nasmert. VoNr. Dc nasinert treft u.
.

D. WESTER B.

NASNUFFELEN, bedr. w., ik sn^tJfelde na , lien nag e-snufeld. Snuffelend nazoeken , nieuwsgierig naspeuren.

Van bier nasnuffelaar, _nasnu elzng ; nasnu,, el-

s-ter.

NAS.P .TTEN , . beds. W. , ik spattede na, ben nage-spat. Spattend naspringen : het blued is one nage--

spat.

NASPEL , zie naspelen.
NASPELEN , b. en o. w. , ik speelde na , lieb nage,epeeld. Bedr. , spelend nabootsen : jets , dat men heeft
hooren zingen ., naspelen. H00FT gebrlikt het oneig.,
voor navolgen : midis verscheide edellingen en ande-ren hunne weederspannigheit naspeelde.n. Spelenn ,
nadat er reeds gespeeld is: eene psalm., op een org el ,
naspelen. Onz, , nog eenigen tijd een spel vertoonen
in die tent zal men nog Brie dagen naspele^i. Van
Kier naspel, een spel , dat naderhand , of het laatste ge-

speeld word t , bij [HUOFT.
N&SPEUREN (nasporen), b. w., ik speurde na, heel
nagespeurd. Iets op het spoor nazoeken. Zi rukkeln
door 't diepe sneeu om 't wilt na to spoorens
Bo-.

AkS. 22.
I3 OGAERT. Oneig. , naauwkeurig nagaan : cle wegen der
Voorzienigheid naspeuren. De Dichtkunst, nimrner
Ticagespeurt van een gemeen gezigt. PooT. Nadien
hzj den loop der zonne naspeurde. VOND. Vacs Iiiei
naspeuring , me speurl y k.

?ASPOEDEN (naspoeiierz), be w. , ik spoedde na, heb
nagespoed. Met spoed nakomen: hij spoei' de wee/dc
na , maer langs het reclite spoor. P00T.
NNSPOREN, zie naspeuren.
NASPRANK , v• Slecht gcrucht , dat van iemand gaat : ends
haer oorsaken an nasp-ake sal oplegg en. BIJBELV,
Lastering : en Poor Been' klank 'an valsche naspraeJ
zcvic`it . MOON.
TASPREKEN, be w., ik sprak na, heb nagesproken.
Voorgesprokene woorden nazeg en : die leerling spreekt
zijnen meester net ncc . Achterklappen : so glzij nie-7nant met vingeren wijsen en suit , noch quaet nae—.
spreken. DoRESLAER. In geveinsdheid nabootsen : terw]l opzettelgke beteefdheid de taal naspreekt der
vriendschap. SELS.
NA,SSCHE T, o, w. , ik naschte , heb genascht. Dit
woord beduidt eigenlijk , oin den scnaak , lets van eenige
spits nemen ; in engeren zin , uit snoeplust van eene verbodene spijs eten. In het boogd. komt het dus , in den
vertrouwelijken omgang , vaak voor. In Groningerlanci
gebruikt men het ; in het gemeen , voor hcinielijk jets ne-^
men , kabassen. Bij KIL. is het zelfst naarnw. nasscher,,
een vlaarnsch woord , voor iemand , die naar lets haakt
zoo ook nasseherq. Het woord schijnt het smakkende
geluid tia to bootsen , hetwelk sonmmige lieden met den
mond maken , als zij lekkere spijs eten.
NASTAJ'IELEN , (nastameren) b. w. , ik sla7nelde na,
lien nageslameld. Stamelend naspreken. Oneig., met
minder verhevene taal eerie schoone en sierlijke rode nazeg en. Van hier nastameling.

NA STANK , m. Eon stank, die van lets vuils achterbljft y`
ook in eenen hguuurlijken zin.

NASTAPPE:N , be w., ik stapte na, heb en ben nage^
stapt. Met groote treden nagaan. Iemands stappen nabootsen. Oneig. iernands bekwaamheden nastreven : h
stapt s j/nen meester na. Verder, met zone gedachten

P'
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IAS, NAT.
nagaan : mi ht de I1611ánder8 in hLtl2ne co*1Li/i
naer de Noorder8lroome n em iridien na te 8tOppen .
BOGAERT. In eerieit zedelijken zin , rasch riakornen :
traf, die den boozen ncterstapt (nastapt). VOND.
NASTAREN , be w. ,
stactrcle na, Izeb nageslaarcl.
Met starende oogen nazien : hoe lang staarelz u haar
oogen na

!

SEtS.

NASTELLEN, be w., ik 6telcle na, heb riagestelci.
Achtcr iemand stellen , minder achten. Bij HOOGSTR. Cli
KILe kornt het in die beteekenis voor. Bij den laatste
heeft het ook de beteekenis van zijne aandacbt vestigen,
om iemand lagen te 1eggen. In then zin heeft het tie
OVEJIZ. VAN DEN Biji. : doch die hem niet nagestelt
en lieeft. DORESLAER gebruikt bet meermaals in diem
zin, in zijne B'IJBELVERT. : u.'q wzllen op bloecit be-

ren , encie den onschuldigen soncler oorsake nastellen. Bij FIA.L11A leeft het den zin van namaken. Van
bier nastelling.
NAT, bgv. n. en Nw., natter, natsi. Van een vloeijend
ligchaam doortirongen , of ook slechts op de oppervlakte
sterk bevochtigd. Men gebruikt bet van water en wateraebtige , viocijende 1igcharnen , met uitsluiting van olie en
soortgehjke vette dingen. De gronci is nag nat 'an
den regen. Nat maken. Nat worden. Uw brief,
nog nat van mgne framers, ligt voor m/ot in verdere

beduiding : nat weer. lVatte zomer , als bet veel regent.
Fig. : een natte broeder,, schertsend , voor iemand , die
op den drank vei'slingerd is. Zoo zegt men ook, in de
gemeenzame verkeering : ten broeder Pan de matte gemeerite gym. Van bier natheid , nattigheici. Zarnenst.
natachtig , nalgierig , genegen tot den drank , nathaLi
dronkaard.

Nat, neders. nat, natt, hoogd. nasa, dat met het
gr. Yorscç , van voi" vochtigheid, en dit van yu:v, vlieten,
]iaauW verwant is. In bet middeleeuw. is noa een vochtige, moerassige oorcL Bij de hebr. beet jIT3 besprengene
Bet lat. nare, natare, en missehien udus, behooren
liierheen ook.
NAT , o. Allerhande voeht, dat waterachtige deelen in zich
heeft. Water: in het nat treden. Regen: daar is iveel
not geallen. Sop eru'ters met nat; waarvan
n,at f5chapennat, i'Ieescknat enz. Drank: koel nat

NAT.

r

Xan it hart ontvonken. POOT. Fiienccen beliooren co a l_
l e$sennat , druivennat. Dichters gebruiken het in h e t

bijzonder voor bronwater : verscli bevloeit van Hens stenat. POOT. Belaas ! uiv gelieugen sehgnt het rlat
der vergetelheid (uit Lethe , eene verdichte rivier in het
schimmenrijk) gedronken te hebben. SELS. Voor de zee:
de bootsman worstelt met de doocit , in 't liolle nat.'
HOOFT. Hierheen behoort pei&elnat : zo veele kielen,
die het pekelnat doorbruissclien. IIALMA. Zeenat
by PooT. Verkleinw. natje, in den schertsenden stijl ,
voor drank : zqn natje en zqn droogje wel lusten ,
wel kunnen eten en drinken.
NATAAL , v. Schimpende napraat. Verouderd woord. 1i.
STOK. bezigt het voor tjding : men herder nemmermeer natale.
NATELEN , b. w., ik teelde na, heb nageleeld. Naar

een ander ras of soort laten telen ; ook naderhand telen.
RODENBURGH heeft bet zelfst. naamw.: om door naeteelingh zaclz zelven onsterf'elick te maken.
NA.TER, v. , meerv. naters. Eene slangensoort, met schilden onder den buik en schubben order den staart. Bij
KILe eene waterslang. Floogd. Natter, door voorzetting

van eene n , hetzelfde woord als adder. Zamenstell. nutertong, eene soort van varenkruid , naterwor•tel.
KATIE , v. , meerv. natien. Geslaclzt , yolk : de duitsche
natie. D.)e sonde is eene schantvlecke der natien.

De Joodsclie natie een Spiegel Poor de
volken. J. FRANTZ. Uit bet lat. natio.
INATIEGEN , (nalijgen) verouderd woord , waarvan bet
verled. deelwoord nagetogen , voor uagetrokken , b9 sons-migen gevonden word t.
NATIJD , m. Nazomer, herfst.
NATRACHTEN, b. w. , ik trachtte na , heb nagetracht.
Bij KIL. is bet nadenken, napeinzen. In den BIJBEL
komt het in den zin van gverig najagen voor: maer wia
it quade natracht, then sal 't overk omen. HooFT
gebruikt bet voor nazetten, om iemand in handen to
krijgen : dat men hem slinx naagetracht had, jaa MmeBIuBELV.

zocht binnen Brussel. Dus deeden hem de Prins en
Staaten scherpeh k naatracliten. Van bier natrachter,, bij HoorT : mompten er cle natrachters.
1NATREDEN, be w., ik .tr zd nix, heb en ben na 4getreP2
den.

N 1

r.

den. I3edr. , iemands treden narnaken : hZi treed taar
gangen na. i. CATS. Achter iernnd tieden , statig1k
hem nagaai ge/tist het u mqn (-'oetspoor flCt te tre
J. B6GAERT. Fig .: Emanuel besloot de Poetstappe n
van zynen Qoorzaat na te ti'&lCfl. BOG. Van hier
6

,

ireci.
AI' TEN , b. w. , 1k nattede , heb genat. Nat makeri
papier tot den druk na/ten. Het zeil natter. Het
geecliut flatten , met water verkoelen.
NATUTh'IELEN , b. w. , if- tuimelde na , hen nc-sgetuimelcl.
Tuimelend narollen , navalien.
ATUUR , v. , meerv. naturen , in somrnige gevallen ge

bruikelijk. Een woord , uit het lat. naturci ontleend,
weiks gebruik zeer onbepaald is. In het gemeen , betee..
kent bet de werkende kracht , zoowel in elk ondeelig Iig.
chaarn , als in alto Igchamen te zanien genomen , warineer
men zich dczelve als eene cenige kracht voorstelt. VoQr.
eerst , in elk ondeelig ligchaam , wat een levend schepsel
van zijue geboorte af , en in verderen zin , wat elk ding,
dat is , van zijnen oorsprong af, toekomt ; van natus,
geboren zijade. In bepaaktere beteekenis , de vereeniging
van liet menigvuldige in een ding , waarin de grond van
alle veranderingen bestaat ; de werkende kraclit van ieder
Iigchaarn , naar den aard zijner zamenstelling : wie katz
de natuur 'an aile dingea nworsc/ien ? Dc natuur
des mensc/zen. Zyne natuur gewelci aancloerz Izaar oPeru'inaerz -'erkrac/zten. De gewoonte worcit
caak eene tweede natnur. Hf is mild Pan natuur.
Be natuur uitsclzuclden. Dat is tegeri de natuur.
/Vactr de natuur fiat de bete leermeesteresse is,

daar arbeidt de kunst cyetWeefs. Ale de natuur lzier
zich ze/'e riiet recit , zn/len de geneesmicidelen wei
batert. In de Godge)eerdheid gebrnikt men bet;
vcoord, in tegenstelling van de Openbaring: het lie/it
der nataur. - In den stand dee natuar leen, wair
de menschen, zonder burgerlijke verbindtenissen , vrij leyell. De natuur is met weinig /ei.'rederz. Men twist
nog op dit uur, of iemancl Dicliter wordt door
kunst, of door natnur. A. PELs. Eene woning noelt

door natuur, noch door kunst gebouu'd. SELS. Dc
banclen der natuur hreLea, de bloedverwantschap vcr
zaken. Aard, wijs, gesteidheid van iet;s: de natuur der
aak
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aak Pordert dit. In na/lair, in wezen , ( tat nog rilet
verpand of verkocht is. Den loop der naluur Po/gen.
Tol aan de natuur beta/el? Stervei. Dc 1igcharneljke
dingen op onzen aardbodem : de cirie ri,ike,z der ncttuui'.
De geschiecleni& der naiunr. 0 gq tooneelen der
&toffelqke natuar, die sterffe%ke oogen betooeren!

SELS. In de heeldende kunsten verstaat men door de
natuur alle zigtbare voorwerpen , welke de kunstenaar
nabootSt : 't penseel vokat Natuur,, Gods dochier.
ANSLO. Zoo volgt de schi1c1erkunst de $choonheit
an Natuur. VOND. Zamenstdl. natuurboek , bock der
flatuar , de gesehapene svereld , nafuarkenner, natuur.
7 natuurkunde , ncttuurkundig, natuurwerking,

en vele woorden meer.

NATUURLIJK , bjv. n. en bijw. , natuurlqker,, ncttuur-.

4j kst. Dat met de natuur overeenkomt , in de nattmr
•

gegrond is ; het tegendeel van onnatuuiIijk: dat is geen
riatuurl/ke honger. Zqnen natuurlqken dood sterpen. In de scholen is de ncttuurlgke godgeleerdheid ecn

zanienstel van goddelijke waarheden , die door bet verstand,
buiten de openbaring, gekend kunnen worden. De naitiurlyke pligten , die door de nataurwet aangewezen wor
den. A'atuui'liJk is. wijders , dat met de aanvankelijke
gesteidheid Cener zaak overeenkomt : het dansen is den
iweden niet natuuri/A. Hierheen behooit missehien de
beteekenis des woords voor onecht : z/ was eene na
tuur'ijke doc/zter van Locleinjk den ve.ertienden. Na-.
tuui'/ijk is daar zoo veel AS enkel naar den stand der
natuut' , zonder opzigt op btirgcrlijke oEdening. In tegen-.

stelUrig van kunst , of gemaaktheid : natuur4fk /zaar..
Naiuuriqke $praa/à. Dc natuur4/ke dag , die in vier
en t%vintig uren verdeeld wordt , in onderscheiding vart
den dag , die van den morgen tot den avond daurt.
lVatuurli/ke cfgang, die door geene kunst veroo'zaakt
is. Natuurl,jk gesproken, is dat onmogelqk. Naauw-kenrig, heelwcl: h/ vertelde dat zeer natuur4ik. Dat
kind geiijkt is natuur4jik. Van bier natiiur4ikheid.

NAVEL

in., meerv. nae1s. De Leine ronde knop, in
bet middelpunt van den buik, die het ovcrblijfsel van de
afgesnedene naveistreng is: Guize zetP toog tot den naa
el toe door 't waaier. HooFT. Diebters gebruiken het
voor ht iniddejpuut van iets; de heirsp its treft den

PIP
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12cwe1 der halve inaene. VOND. 1/an '8 hemel$ °/3er
kringen tOt 's aertrqks navel toe. PooT. Ook nav e l..
punt: uit 8 merchtelts nwielpunte. V0ND. Zamenstell.
n apeThanci , ncwelbreuk , ,zcwelbreukig , nae1cloekje,
cwelkruic1 , zeker gewas , naelstreng , naelsu'jze.
Het is zeer waarschjn14k , dat bet , met naaf, eenen
oorsprong heeft. Bj KIL. kornt nog de navel Pan het
'

raci vow'.
NAVERTREKKEN , b. w. , ik pertiok na , heb newertrokken. Navertellen : niet een e-'arz 's Q!Jant$ mcig/zt
zal 't morgeri napertrecken. VOND. Zie Pei-trek en

ertre/cken.

NAVERwANtr , bijv. naamw. Met iemand in den bloede
dc naerevante
na verbonden. TRIP hezigt het oneig.
kleur. Zelfstandig voor pabestaande. Van her newer:

wan tschctp.

INAVOER

M.

De daad van navoeren : zuls lVorrits om

naoer 'an eerzighe tonnen biers zonci. H00FT.
1AVOEREN , h. W. , ik voerde na , heb nageoerd. Te

water of te land , met een vaar of voertuig , nabrenten.
NAVOLGEN , b. w. , ik volgde na , hen nageolgcl. Eigenlijk , achter ieniand volgen : ik zal ii Pan r'erre na-'olgen. Aclitervolgen , met oogmerk , om iemand te
grrjpen z ;i v olgden hem lang na in het bosch. Toe
Jornen aanstaaridc zijn I in het nae-'olgencle jaa". .41
den naac)olghenclen clagh was men doende. HOOFT.
Fig , riadoen , namaken icinancis e.'oorbeeld nao1gen.
Otil. weid bet ook gebruikt voor vervol5en : naclien dat
si den phi/isti7rien naghee'oi,'het waren. BIJB. 1477.
Van bier naolgbaar, nae'olge1qk , dat nagevolgd km
worden ; ook , dat nagevolgd snag worden , nae-'olger,
,

• newogiflg, nae'olgster.

INAVORSCFIEN, b. w., ik e'orschte na, heb nagec'orscht.
Zorgvuldig navragen, met de hoogste naauwkeurigheid nadenken, nazoeken: de geheim.en der nataur de
wegen der Gocisregering naeiorscizen. Laat cUt tie
hreiclel an ons nw-'orsc/iend onderzoek wezen. FRANTZ.
Van bier naorscher, nae'orsching.
NAVRAAG, v. Do daad van navragen: ei is in het geheel geene naraag naar die vceren. Dat kan na
vraag igclen.
-

NA-
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NkYRAGEN , 6.w., £4 roe , ok racz,ç'de na ,
nagei'actgcl. Vragend nazocken : encle a1; 8/ on der.
sochien ejide nac'raegclen. BTJBELV. 1k ivil er ger
nat'ragen 'an hebbem. Van bier ncwraging.
NAVRIEND , m. , meery, nac'rienderz. Nabestaande vriend:
uwe broecler8 encle narienc1en spreken svel oricler
ma1Aanderen. OVERZETT. VAN DORESL. Van bier ,uz'rienc1schap.
NLWANDELEN , be . , ik wctndekle na , heh nage
warideld. Achter lemand wandelen , dat is bern volgen.
Men gebruikt het slechts nog fig. , en wel meest in den
bijbelschen stiji , voor navolgen , dat is iernands gedrag en
'viI tot een voorbeeld van zijn eigen gedrag en wii nernen:
encle so hebberz andèren Goclen nageu'arzcle/t. BJJBELV.
Die hun hart nau'andelderz. FRANT EN.
NAWAREN , b.. We , iL waarcle ma , heb nctgeaarcl. Al
warende, dat is zwevende , navolgen : dat qsselqk spook,
dat iui'e ziel zal naivaare. SELS. lernarici natvaren
is ook met de oogen hem onophoude1jk nazien om to
vernemen , waar hij blijve.
NAWEE , o. , meerv. naweei(n. Smertelijke , of onaangename gewaarwording in bet Iigchaatn , nadat men cen of
ander ongetnak gehad heeft. Wij gebruiken bet verder
voor alle Onaangename , zeus zede1jke gevolgen van eenig
onheil of eenige daad : wij scheptea breede reugt,

met iicivee ,zoit betaelt. POOT. Dat za de droe
vige natveeèrz i'an then oorlog. In den bepaald...
sten zin zijn de nau.'eeèn smerte!ijke gewaarwordingen

in bet onderIjf cii den rug b9 eene moeder,, nadat zij
bevallen is.
NAWEES, in. en v., meerv, ncuveezen. Ecu kind, zoon
of dochter, na des vaders dood geboren.
NAWEIDE, v. Grasland, waarin koejen weiden, nadat
bet eerst gehooid is.
NAWERK, o. Work, dat of nog uitstel 19den kan, of
dat ia jets antlers dient gedaan to wordee.
NAWIJN, M. Spoelvvijn, wanneer men water op reeds
geperste druiven doet, en dezelve nog eons perst.
NAWINTER, m., mcerv. ncuvinlers. Koude winterachtigc
dagen, in bet begin dci' lente.
NAWORDEN at w., Th werd un, &n. nctrevorden.

NAZ.
Naderhand worden . 'Ofltstaan : de 8che18 der nagewo
clincren. VOND.
I-

AZ'AT , m. , meervit naza/en. Een nakomeling , die
de bezitting van de ngelatene g oedereri ko.rnt ; wijders een
1]akorneliflg in het algerneen.
Dit woord is uit den onvolmaaktverled. tijd der aanvoegeiide wijs van ztiea ge
vorrnd , waarvan zate, zitorde, nog in de OVERZETTO
VAN DEN Bij& voorkomt. Er is ook eii oud woord
Zat(/2 , voor zitten , bq KIL. over. Deze afleiding is gegronder, dan dit %% OOr d tot zaad
zoover liet oneig.
iiakoinelingschap aanduidt , te huis te brengen. -dan Da?

picis nazaet. VOND. Dat /Z1;7 gerwen ,iaazaat begeer-.
de. HOOFT. De flazaat Pan bet ri/k ,srzeuelcie. L4/
torf £mc1er nazaat. Het vrouwel. nasa/in beth VOND.
Van bier bet nazaatschap
. HOOF.
T
•

NAZEGEN m. Eeie of meer weldaden , die, als cen
zegen , OIIS nadcrhand onverwacht overkornen.

A.ZEGGEN , b. w. , ii& zeide na, heb nagezegcl (na g e.zeid). Ecnigc woorden naspreken ; ook icts navertellen.
IJOOFT hezigt liet voor achter den rug uitstrooqen : reemc1t
pondZU men 1thar nazei/de enz. F. HALMA neemt.
bet, in het algemeen , voor in het niispiekeii navolgen
:

1k heb 't 4/kgesprek op diclijira,zt nagezeit.
NAZIEN , b. w. , onregelm. , ik zag na , heb nagezien.
Met de oogen volgen : wq ziert hem na met 8chr
e1/erP'
dc oogen. K. LESCA!LJE. Zq geeft het nazien op.
VOND. INazoeken . overzien : eene reL'ening nazien. lb

wierci genooc1zaait de sc7zrqeren pan i-'eele eeuea
na te zien. J3OGAERT.
NAZIGT , o., (bij I IOOFT en anderen ook v.) Nader inzigt: verlof tot nieut'e nazig/it te verwerven. HOOFT.
TAZININEN, o. w., 1k zon na, heb ncigezonnen. Diep -,
iiadenken die nazint en uit ancleren beslucleert, enz.
FET TFT.
NAZOEKEN, h. w., onregelin., it zochi na, heb nage
zochi. Zoekend naslaan: eene plaats b/ eenen schrj
ver nazoeken.
IcAZOMER, m., meerv. nazoiners. Aangename zomerdagen in het begin van den herfst.
NAZWINGEN, b. w., 1k i.'ong iza, heb nagezworzgen.
Zwingcnd, dat is met venc sfiD S ering van de hand, na
wer-
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werpen z,i zWOlZge/1 den v0nd vele werpgeweTers
Zingem komt , in then zin , bij HOOFT voor.
:

E , ecu woordje van ontkenning , (lat oudttjds in gebruik
was vow' niet , en voor de werkwoorden geplaatst werd.
134 M. STOKE kornt bet (likwerf voor: de Grave ne
woucl8e niet ontaerz. De Viamingers gebiuiken bet nog:
ik ne wil het niet doen. Door Ornzetting schreef men
naderhanci en : ik en wil enz. Zie En. Het kom;
overecn met bet fr. ne , ital. ne , eng. no , goth. ne,
angels. ne , pool. ni, krain. iza. Dc Grieken gebruiken
bet in zamenstell. , nrovç , die geene voeten beeft. Ook
b4 ons plagt bet in zamenstelling gebruikt te worden:

neizeen, negheensins. BYB. 1477. Zie nemaar. Out,
bezigdc men bet ook voor hem. En gorciene, en gorde

hero. BYB. 14770
NEB , v. , meerv. nebben. Een lange spitse bek, gelijk bij
sowrnige vogelen en eenige visschen : 'k zie een Po el.
Ijea in '1 g/aasje mq de rieb biên. IIOOFT. Zamenstell.
nebacti , anders riebbeling , aal die spits van bek is,
nebi/zer aan eçnen ploeg , nebschuit. Door de voor
zeuing van eene S zegt men ook snab , eneb , waarvan
enwiel. ADELUNG brengt bet tot eenen oorsprong met
navel , naaf In bet oud eng. is bet a neb.
LCI1 Fll , l)IJV n en bijv nee/itigel nechtzgst Een
WOO1'(l , (tat weirng nieer gebruikt wordt. I\'Ien vindt bet
nieerrnalen bij HOOT , in den zin van naarstig , Ijverig
schilijk : nft'er, nechtig , tro/iw gezant. 1/Vel buu,-.
man , u-'aar lOOJ);e zoo nechZigh ncte toe ? Zamenstell.
trouwneçiztig : lrouiPneclitige dieimtbo6 HOOFT. Van
bier neclztigheid. HOOGSTRT. en HOOFT. Voor nech.
tig heelt L. MEYER ook nichtig. Nec/itig is , denke-..
lijk , door de bijvoeging van n, van açht en den uitgang
ig ooispronkelijk. Men vindi ti-ouwens milk cene nçus-.
letter meer voor sommige woorden, als aal nczaL-, aars,
nctars en.
NEDEEI, bijv. n. en bijw. Nader aan bet middelpunt der.
aarde dan ecu ander ding, laag, in tegenstelling van ho-.
yen en hoog: van den necleren trappe des weispellens.
rfSvEsPR Dat ic PerheQerl liebbe den necleren boem.
I3IJB. 1477. Dc stellende en vergelijkende trap is als
bijv. naarnw. geheel uit bet gebruik. Do overtreffende trap
ec1erst worth als bjv. gevondea in de OVERZ. VAN
PEN
PS
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DEN $Ms. t n cle neclerRte deelen del' ae? de. BOGAERT
zegt ergens , nrrer 't neclerste der stroome. En bi'
,

VOND. vindt inen de allernederste. KIL. verklaart neder
door humilis , in• ferus, depressus. Den stellenden trap
gebruiken wij nog als bijwoord : op en neder loopen.
Eigenlijk nogtans konit bet dus voor als een voorzetsel,
dat in zamenstelling gcbruikt words. Trouwens , bet
words, als een scheidb. voorz. , bij vele werkwoorden ge-

bruikt , beduidende dan , dat de bandeling of beweging
van zulk een werkwoord naar de oppervlakte der -aarde
gerigt is , als : nedersmigten , smeet neder , lieb neder•gesmeten. Deze zamenstelling behoort mede tot de oudste in de taal , daar zij reeds bij KERO voorkomt. Zoo
ook nederbiggelen , nederbliksemen , nederbo 'en , nederbonzen , nederbotsen , nederbrengen , neclerbrui-

jen , necderbuitelen , nederdaurven , nederdompelen ,
nederdonderen , nederdringen , nederduiken , nederdutven , nederflansen , nedei luiterc , nedergieten , nedergoogen , nederhagelen, nederhangen , nederkaauwen , ( herkawiwen) nederkamrnen , nederkappen , nederkeei•en , nederkijken , nederklimmen , nederknotten , nederkriggen , nederkruipen , nederktinnen , nederlekken , nederlokken , nederlonken , nederpissen ,
nederplukken , nederraken , nederregenen , nederrij -e
sen , (nedervallen , afvallen) nedervallen ,' nederschokken, ned-orschuiven , nederslepen , nederstrooyen, nederetroomen, nederstroopen, nedersullen, nedertellen , nedertrappen , neder•tuimelen , nedervlieten , nedervloegen , nedervoeren , nedertvaaijen , nederrverpen , nederza9kkken , nederzeilen , nederz pen , neclerzcvingen enz. Het wordt ook bj zelfst. naamw. gebruikt, als : nederbuik , (onderbuik) nedereinde , nedergang, nederiamer (benedel3kamer) nederkous (onderkons), nederlucht , nederscheut , nederval, nederzaal,
(benedenzaal). Bij bijv. n. als: nederslagtig , neerslag1ig. Bij bijw. , als: nederwoarts. In de zarnenst. met
werkwoorden scheidt men bet ook wel geheel af, en plaatst
er bet voorzetsel ter voor, als : ter neder werpen , ter
neder goo/ea enz. Zoo zegt PooT : zoo stort sornt#ffs een worstelaar ter neder. Voorts, is van neder
necleraclitig, verouderd woord, voor nederig, --- neder'heid , a-rmoedige en behrort pent staat: om dat hq
,

NE D.
ds nederheiit sijner dleTlstnzaegt heeft aengealen.
BIJBELV.
Wijders nederen (\Vaal'Voor het zameng, vernederen in gebruik is): te nederne de Roornsche g!te-".
welt. 1\'1. STOKE. - Nedering, hetwelk KIL., door deilin cr, oallis , verklaart,
, Bet stamt af van het oude need, nede , hoogd. nied ,
dat in Zwitserl. ornlang beduidt. Dit need behoort zekerliik tot den wortel van neigen, Zie genade. Het is
in het sw, ned, angels. neath , eng. neath beneath.

De hooge ouderdom hlijkt uit het gr.
£)EP~E.

V810BI, HIDO;"

VEpOi,

'

w., ik bruiste neder;
hen nedergebruist. Bruisend naar beneden valIen: waer-.
uit een eoateroal ten dale nederbruiet: VOND.
NEDERaUlGEN, ineerbtiigen) h. en o. w., ik boog neder, heb en ben nedergeboeen, Bedr.; naar de oppervlakte der aarde huiaen : die hunne bnien poor Baal
niet nederbuigen, FRANTZ. Toefl de wijze Dageraat
drie broonen poor lierri neerboog: J. OUD. Wederk, ;
zicll, ooor God nederbuigen, Onz, rnet zijn : de fa/:ken buigen neder. ./1/ het peltgedierte ziet naer
d'aerde, voorwaerts neergebogen, POOT. Van hier
nederhuiging•..
NEDERBUI(KEN, o. w., ik bubte neder , heb en ben
nedergebubt; Voorover hnkken: bomt laetona aerchidden ende nederbucben, BIJBELV. Dat hij nederbublie , en den roof op ra pe, VOLLENH. Oneig.: mifae
eiele wae nedergebucbt: BJJBELV. Het hulpw, hebben
NEDERBRUISEN (neerhrttisen), o.

drukt , bij dit woorrl , de daad nit; het hulpw, zijn den
staat CQ de gesteldheid: llli is nedergebulst beduidt eene
tegenwoordige gesteldheid; hi.j heeft nedergebubt duidt
den verledenen tijd aan , toen hij dit deed, Ook is 0 P te
merken , dat het hulpw, zijn telkens hier gebruikt wordt ,
als het woorrl oneigenJijk genomen wordt,
NEDEH D.A.LEN , o. w., if daalde neder , ben netlergedaald, Naar beneden dalen , afkomen op (Ie o pper-«
t ertoq] de H emel nederdaelt, I'>OOT.
ll-1aer d'ed!« D ichtkunst daelt beboorlij]: ne der; 1-1.
SCIIIM. Van andere dingen: een goude ni» van stralen, die schoon gewatert van den hoofde nederda»
len. VOND. Dieper dalen , dan de oppervlakte der aarde:

vlakte der aarrle r

en,
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en das 1ir lielle zeergedaald. E. VOL T. Van hier
neclerdaling.
?EDERDEEL , 0. 9 meer\r. nederdeelen, Laagte : in
deordeelen pan der aerd', BRIJN. PSALMB.
,

,

,

NEDERDRAGEN , (neerdragen) be w. , 1k droeg neder,
heb nedergedrap,'en. Naar beneden dragen : uit den
heinel neérgedragen. VOND.
EDERDRIJVEN , (neerdri/van) b. w. , ik di'eef necki',
heb nedergeclrec'en. Met geweld iiederwerpen : het Izof
wort neérgedi'een met toren , trans en tin. VOND.
]Naar beneden afdrijven : het scorpioen perivarmt en
drift het water neér. VOND.
EDERDRUKKEN , (neerdrukken) b. w., ik drukie neder, heb izedergedrukt. Naar beneden drukken: iemanci, die opsictan wit, nederdrukken. Oneig. , on
ticrdrukken , bemeesteren. Maer de mirz zou misschien
mq nederdrukken. PooT Neerslagtig maken ; op 't
neergedi'akte hart. M. L. A/ic. de aendoeningen van
eenen nee rgedrukteri geesE. FRANTZ.
INEDERDUITSCFI , (ueerduitsch) bijv. n o en bijw. , zonder
trappen van vergrooting. iNecicrlandsch : de nederduit$che taai. Nederd,titsc/z schrq'en. Ais zelfst. : hq
persinat bet nederduitsch. Van hier ,-i,edercluitsc/ier..
.Alederduitsch staat tegeil Izoogduitscli over. 7Veder
duitschland , bet noordehke en lager liggende Duitsch0

land , bevattende , in ruimeren zin , ook de vereenigde
INederlanden , in engeren zin sleclits Westfalen , Nedersaksen
en dat (]eel van Oppersakscn , dat aan de oostzee ligt.
NEDEREISGFIEN , b. w., ik eischie neder,, heb nedergeèischt. Eischen , dat jets op deze aarde nederdale :
gi.:i cisc/it ergeefs uw' dooden 9ader ueder ; een"
liernelburger neder. PooT.

NEDEREN, necieriig, zie netter.
INEDERFLONKEREIN, o. w., Lb flonkei-de ,zeder, Jz?eb,
nedergeflon herd. Zijuen fionkerenden glans nederlaten:
hoewet de heiclere s/rae/en der Gotten niet izederfionkeren in der sieifeljken oogiz. VOND.
INEDERGAAN, o. w., onregeim., Lb ging netter,, heb. CII
hen nedergegaari. Naar beneden gaan. Maer Jona
was nedergegaen aen de z,iden an 't scizip. BIJBELV.
Qntig., dalen: he-11z" de jonckh.eydt ryst, of datze

NED. 207.
edergaei. CATS. In onheil komen : hooge zneken ,
die haeren Deer bedorven , en jamrnerljk deer ne _
dergaen . POoT. Van hies• nedergang.
NEDERGEREGT, (nedergerigi) 0. Laag geregt , waarbij
Taken van minder belang afgedaan worzden.
NEDERC LI DE d , (nederajjen , neer•gl jen) , o. we , ik
, *

gleed neder, berg nederg egle(len. Naar beneden glij_
den : bq eene tuitgescliote koor•cle neder-glij en d e . VONDa
Die, gretig ngestokt, tot in den bulk neerglgdt.
H. MUNTINGITE.

1 EDERHAKKEN , I). we , ik hakte nedet, heb nederge-.
halt. Door hakken nedervelten : Lykur 'us laet den
wijnstok nederliakken. PooT. Nedersabelen : de sol-daten I tkten alles neder , wat hun voor•L'wrzrn.
NEDERHALEN, b . w. , ik liaalcle neder, heb nedergehaald.
Naar beneden balen , trekken : de zeilen neclencczlen.
NEDERHELLEN o. W. , ik hetcle neder, hell riedergeheld. Voorover Kellen : eenbong helirzcL• saclt in de
venster , door diepen slaep nederhellende. DoRESLAER.
Van bier nederhelling , nederhellig, bij KiL.
NEDERHOF , m. , nleerv. nederhoven. Voorhof, voorplaats , bet fr, bassecour.
NEDERHOUDEN, (neerhouclen) be w., ik hield neder,
heb nedergehouden. Nederwaarts houden : een adelaar
houd de minderen altgd neder. P. RABt,TS.
NEDERHOUWEN, be w. , ik• liieuw neder , heb nederge-^
houwen. Door bouwen op den grond doen vallen : eenen
boom nederhou^'en. Cook eene groote neerlaag maken.
NEDERHUIS , o. , meerv. nederhuizen. Zoo noeni:t men
in de Baronij van Breda en elders in Braband, een bouwhuis op den nederhof (op het bassecour).
NEDER.HUKKEN , (nederhuiken, nederhurken) o. w.,
ik hukte neder , heb en ben nedergehukt. Op de huik ,
op de hurkeii zitten: daar gh/ nederhukte. VOND.

NEDERIG, btjv. n. en bijw. , nederiger, nederigst. Laag
bij den grond: op het nederig kruid, dat zgnert
zwortel beu-'oelt. SELs. Meest gebruiken wij het in eeneri
oneigenlijken zin , waar het van eigenschappen der dingen
gebruikt wordt, waarin zij van andere overtroffen worden.
Van eenen zachten toon en klank gebruikt de BIJBFLVI.
bet: alsser- is een nederich geluijt der malinge. Ten
opzigte van burgerl9ke waarde en mast: si/ sullen eei
The-.
-
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nedrikh cgninckr-i ek zijn. Bu$ELV♦ Dc .n'eere if
Iiooge , nochtans stet lid► den rzederigen aan. BIuBRLv.

Over zijne eigene bekwaamheden en waarde klein denkend ;
in welken zin bet meest gebruikt wordt : het zijn deeze
verzUchtingen van het needrig gemoed. FRANTZEN.
In die gesteldheid gegrond : nederig gekleed gaan.

Slecht , gering : schaamele armoede an Naar nederigen pig beroopen. SELs. Van bier nederigheid.
]Nh DERKLADDEN , (neerkladden) b. w. , ik kladdede
neder , heb nedergeklad. Slordig op een papier schri3-ven ; ook slecht schilderen , in de dagelijksche taal.
NEDERKLEED , (b9 KIL. ook nederglzetvande , bij MEYER
neder,'hecvaade) o., meerv. nederkleederen. Pet tegendeel van opperkleed. Eene broek : linen nederkleederen on& hare lendenen. DORESL. OYERZ. Verouderd
woord.
NEDERKLINKEN, b. w. , ik klonk neder , heb nederm
g eklonken. Met eenen klank , met geweld nederstooten :
eel' hq u nederklincke aen gruis. Vow. ./I1s Jupiter den sin/del Bergen van boven nederklonk. VOND•
NEDERKNIELEN , (neerknielen) o. w. , ik knielde neder,
heb en ben nedergeknield. Op de aarde knielen : Lb
4E18 u nedergeknield - weggerukt in de diepste
aandacht. SELS. Voor Gods troon ootmoedig nederknielen. J• VoLLENH. Van her nederknieling.
NEDERKOIIEN , ( neerkomen , bij ISLI). nedherquheman)
ik kwam neder , ben nedergekomen. Naar beneden
konlen : het wilt. gevogelte quam neder op rtes. Br3BELY. In den dagelijkschen wandel zegt men : de zaai&
komt hierop neer, zij komt hierop nit.
iNEDERLLAG , (neerlaag) , v. , meerv. nederlagen (neerlag c n). De daad , waardoor lets nedergelegd wordt; in
,

bet bijzonder. , oneigenlijk , de toestand , wanneer een
krijgslbeer geslagen wordt:, tijding van de wreede ne- ►
derlang. HooGVL. Aanstonds kregen de ..Cssyrieren
de neclerlaag. BOGAERT.
NEDERLA.N D , (neerland) o. , meerv. Nederlanden. Nederduitschland. De Nederlanden. Het vereenigde Neclerland. De Awning der Nederlanden. Van hier nederlcander , nederlandsch.

NEDERLATEN , (neerlaten) b. w., ik liet, necler,, heb
neder geladen. Naar beneden later: iels met de katrol
ne-.
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necde (later. &1J8 later de zeek^vlveren de 6orsten
neder. BIJBELV . De,c iemels vast geboudv liet ci^rne^z
Schepper neer. KAA1PHUJZEly. Men gebrnikt het ook
wederk. zich nederiaten : 07/i met eenenn vermeetlert
w aag h a ls ons in (dien) afgronc nedr te laaten.
FRANTZ. Van b1er
nes arms BIJBE LV.

nederlatiag: de nederlatinge $r

.

3NEDERLEGGE T , (neerleggen) b, w. , ik legde (leide)
neder , heb nedergelegd (geleid). Op den grond leggen , op de oppervlakte van lets leggen : leg urve hoed
in de vensterban b neer. tie hoe m n laer een reex
van danl bre schaklen aen 't outer nederlegt. PooT.
Onvoorzigtig omwerpen : dery wager neerleggen onder
/let rqden , geld. spreekwijs. Doen nedervallen : soo sib
van wane nedergelegd t zqn • DOREsL . Doen sneven
.

verslaan : die ire Duitschland met drie keurbendea
nedrgeleit evert. VOND. Wederk. : zich neerleggen,
zich te slapen leggen. Fig.: z^n ambt neerleggen. Hi>'
leide de kroan neder..Eenen twist nederleggen,
lien stillen. Om de mz8verstanc en te koomen nederleggen. HoovT., Van bier neclerlegging.
NEDERLIGGF. 4N, o., w., ik lag neder, heb en ben ne.•
dergelegen. Op den rug liggen , op den buik liggen:
de leeuu' ligt an z n ho? neder. Vooral om te slapen
iercvql giq' op eeu gering leger nederligt, en door
den siaap enz. SELS. Men gebrnikt het ook voor in
het graf liggen : 't' samen zi^n sib nedergelegen , 8i en
sullen niet weder opstaen. BIJBELV.
NEDERLOOPEN , o. we , i,l liep neder, heb en ben nedergeloopen. Naar beneden loopen : darer de trappen
van 't marmet necderloopen. VOND. Oneig. : met u'aterbeken loop` mqn ooge neder . BTJBELV.
1 EDERCSZAKEN , (neermaken) b. w., ik maakte neder,
heb nedergemaakt. Neerhouwen , dooden ; doch sleehts
van menschen gebrnikelijk , en met het denkbeeld tevens
van schieli kheid : beter ware ick neergemaeckt van de
Traciers. HOOGSTRAT. In Gelderland bezigt men het
ook voor baut omhakken.
TEDERPLANTEN , (neerplanten) b. w., ik plantte neder, heb necdergeplant. Eigenlijk , door planting neerzetten. Oneig.: (AY) heef t op dit gebergt zq"n huis-

go6n neergeplant. UOOGVL.

,*4 0 N, E D.
NEDERPLOFEEN , (neerploffen) o. en b. w. , ik pla ft
neder, ben en heb neclergeploft. Op den grond ne
dervallen , dat het ploft: de toren komt neerplofe , ,
VOND. De hel vc dooclschriL nederplof t. VOLLENH.
Het deelw. gebruikt men in de scheikunst nienigtnaal : nedergeplofte roode kwik , mercurius proecipitatus.
HooF'r gebruikt het. beds.: zq hebuen cle bljde vari

booven neergepioft. Vary bier rlederploffing , veerplo f ng.

NEDERPLOMPEN , o. w. , ik ploinp to nester , ben nedergeplornpt. In water. nedervallen , dat het plornpt :
dat hij in den Padus ne'derplompt. Volvo.

NEDERPLONS , m. De daad van nederplonzen ; ook in
eenen lijdelijken zin : door z jnen nederplorns. H00GVL.
Van nederplonzen , (nederplompen) met eenen plons
in bet water werpen , of vallen. Het enkele plonzen heeft

HooFT.
1 EDERPLONZEN , zie nederplons.
NEDERRIJDEN , o. W. , ik reel neder , heb en ben ne-p.
dergereden. Naar beneden rijden in 't nadrend rae-

derrigden. Poor.
NEDERRIJN , nn. De benedenrijn ; eene bekeinde rivier.
INEDER.ROEPEN , b. w. , ik riep neder, help necdergei^oepen. Door roepen afbren en , naar beneden doer
komen : die vuue en zw zvel van den hetnel op der
booscvicht zoudt kunnen nederroepen. SELs.
NEDERRUKKEN , (neetrukkert) b. we , ik rukte neder ,
heb nedergerukt. Door omrukken nederwerpen : naa
't neerrukken der poorten HoOFT . Anders tee neder
.

rukken: end' ik ter neergerukt was.

LODENST.

NEDERS:\BELEN , (neersabelen) b. w. , ik scsbelde neder , heb nedergesabeld. Met de sabel neerhouwven ,
dooden.
NEDERSCHIETEN , (neerschieten) b. en o. W. , tk schoot
neder, heb en ben nedergeschoten. Bedr. , door middel van eenen schoot nedervellen , dooden: zwif'nen nederschieten. J. DE HAES. Onz., met zqn ; zich plotseling en zeer snel nederwaarts bewegen: de balk schoot
veer. Die in een ruimer Pelt neerschieten. VOND.
NEDERSCHIJ NEN (neersch^nen) o. w. , ik scheen neder, heb nedergeschenen. Naar beneden schynsel afalaten : 1k zie om hoogh een kernel nedersclignen. VoND,

Poor
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Pocyr gebrnikt het eenmaal bedr.: ;met 1epcnde rob:ne j,I ,^
die hette n edersclujnen.
VEDERSGHUDDEN , (neerschudden) ,b. W. , i& sci'iUdcle.
de riecder , heb nedergeschud. Schudden , waardoor
iets op den grond valt : gel jk de akkernzan den eekel
nederschudt. VOND.
NEDERSEAAN, (neer8laan), b. en o. w. , onregelm. : ik
sloeg neder , heb en ben neclerg eslagen. Onz. , met
l•n ; plotseling en met eenen zwaren sneak nederszorten :.

hq sloeg voor m/ne voeten neer. Nederzakken , vary
iets ,., dat eerst gerezen is: het beslag was neer geslagen.,

Beth'. , eene rigting naar. den grond toe veroorzaken - de
lajel neerslaan. Hierheen behoort de spreekwijs de=
ool; e-n neei'slaan sla nu , o f. emeilieer ! op one zi v
oogen neer. Poor. Op den grond werpen : wiena

woorden reuzen nederslaen. PooT. Vooral met list
denkbeeld tevens van doodslaan : hid sloeg zzjnen r janc
met eenen sabelhouw neder. Op den grond vastzetten
Lenten nederslaan. De vgan.d sloeg zich rllaar neder.
Van hier het leper nederslaan ; oneig.: iemands hoop,
moecd , nederslaan , benemen. Iemand neerslacen , hem
onverwacht treurin . en n oedeloos maken. Van bier ne.
dersiag , of liefst neerslag , manslag : men stel den neerslag ult. -VONt). Necderslagtig , onverwacht treurig en
nioedeloos gemaakt ; verbaasdkeid marakt u neder'sicch-.

tip;. SECS. Het gebruik verkiest her neerslagtig, waar-^
van neerslagtigheid.
NEDERSLAGrT1G , (neersla,lqtig). Zie nederslaan.

NEDERS'1IJTEN., neersmijten) b. w. , ik smeet neder,
(

lZeb nedergesmeten. Op den grond smijten , neerwer-^
Pen, : en eindtli/k de kerke, der Onroomschen n@e-ersrn ten. HoorT. En 't Noorden $m qt Been sneezt
of hagel -n,eer. POOT.

:

NEDEtSNORREN , o. _ w. , ik snorde neder, ben nedergesno Rrd Met gesnor naar den grond geworpen wor-^
den: op steenen , die nedersnorren. VOND.
NEDERSTEL LELN , (neerstellen) b. w. , ik stele e neder,
heb nedergesteld. INederzetten ; ook op bet papi r in
orde stellen: dat Paulus de woorden hest -ueere 'er-steld bij verkorting. FRANTZ. Ook wederk. , voor zich
ergens nederzctten : wie han here (zich) nederstellen

of hers x4l enz. CATS.
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NEDERS TIJGEN , (n-eerstq gea , by KERo nidarstig an )
-

0. W. , 1k steeg neder , ben nedergestegen. Eigenlgl^
van eene steilte nederklimmen : an cde klippen neder_
$tggen. VOND. 'k Zie ze nederstgb en van den groener.' Helikon. FOOT.
NEDERSTIK , (het gebruik wil neerstik) o. , meerv. neerstikken. Een gestikte , gebloemde , geborduurde , borstlap voor vrouwen. Van stik , sticksel ,: bij KIL. pe .
plum , calgptra. Van stikken 9 bloemen met de naald
maken.
NEDERSTOMMELEN, be en o. W. , ik stommelde neder,
heb en ben nedergestommeld. Bedr. , met een dof ged.ruisch van boven neder stooten : van booven needergestornmelcl hebbende de geenen , die enz. HOOFT.
Onz. , met zi, n : wat kornt daar van boven ned'erst o,nmelen ?

INEDE STO©TEN , (neer,StOolen) be we , ik stiet neder,
heb nedergestooten . Naar beneden stooten : u'ie soude
mq ter aerden nederstooten ? BIIBELV. Oneig.: die
my neerstieten met haer logen BRUNE . Van bier ne.

de;r$tootirig.

INEDERSTOR 'IEN , (neerstormen) be en o. w. , ik stormde neder, heb en ben nedergestormd. Bedr., met
alle geweld en geraas ter aarde werpen. Men gebruikt het
van het omwerpen van ligcbamen , waartoe groote kracht
vereischt wordt. Onz. , met zijn ; met hevig geweld neerlomen : de bezettelingen kwamen bq de trappen van
het kasteel neerstormen.
1EDEBSTORTE *, b. en o. w. , ik stortte neder , heb
.en ben nedergeetort. Bedi. , naar beneden storten ,
werpen : indien God hunne stczd in eenen afgrond
neergestorr.t lad. FRANTZEN. Onz., met zijn; door instorting nedervallen : elck eene an de colomnen sal
ter aerden nederstorten B!JBELV . Wijders , in bet gemeen , ter aarde nedergeworpen worden : de paerden
,sullen nederstorten. BTJBF:LV. Zich met drift voorover
werpcn : zou hif niet- z fn nedergestort op de doodkist
an Bien waer•di g ea man? S ELS. Oneig.: uwe laoovaerdye is in de hello nedergestort. BIJBELV. Van
bier neders tortinx .
E ERSTR ALEN , (neerstralen) o. w., ik straalde nedcr,, heb, nedergesti aald. -Z}ne stralen nedekwaarts
.

,

-

4

Sc ie-

tchieten . eery dC 0% , die nee -strctelt urn Gocits glens®
VOND.

NEDERSTREKKE , be we , ik strekte neder, help ne..
dergestrekt. Op eene oppervlakte uitstrekkken : eer ie.
mant slaeperigh de laden nederstre c kt e . VOND.
NEDERSTRIJKE1i , (neerslr jken) b, w, y ik streak ne
der, heb nede;rg•estrreken. Naar beneden stryken : de
Karen nederstryken , de zetleri veers rij/cen. Zoo wort
de pczeuwestaert des menschdoms neergestreecken.
VOND. Van vogelen , die naar beneden vliegen , g b • uik
I Cfl neerstrl ker. ook, doch ouzgd.
-

I EDERSTRUIKELE , (neerstruikelen) o. w. , jk strui.
kelde neder, ben nedergestruikeld. Door struikeleu
vallen : rnaer de, godtloose sullen iit 't quaet neder..
s.tru jckelen. Bin.3w,Lv.

NEDERSTUIPEN, (neerstuipen) oe we , ik stoop neder, ben neder gestopen. Zich , met eenen gekromden rug , naar den grond voorover buigen : waerom met
bode gedaghten ter aerde neerge&topen ? DE BRUNEs
Zie stuipe-n.
NEDER'FIEGEN, (neertiegen, neert^igen) veroud, be w. g
k tong neder, help nedergetoge.n. Nedertrekken. Bi;
FOOT vindt Lnen het deelw.: 'ogels neejgetogen van
een loot.
INEDERTREDEN , (2eertreden) b. w. , ik trad necder,
heb nedergetreden. NNec erwaa •ts treden : roode to, els
die neergetredene hie/en Leliien . B6GAERT. Nu deze
bloem li 't neergetreden. D. V. HOOGSTR.
1VEDERTREKKEN , (neertrekken) b. w. , 1k ti•ok neder ,
heb nedergetro ken. TNaar beneden trekken : so de geringste van de kudde hen niet. en sullen neder i ce ken. „BYEELV.
1EDER'rIOONEN , (neertroonen) be w ik troonde neder, heb neder4'etroond. Naar beneden troonen
troQnden den 'and listiz nit de bergvesting neclerb

Zie troonen.
NEDERVALEEN , (neerr'allen) o. w., i viel neder, berz
nedergevallen. Op den grond vallen : hrj viel Poor i et
beeld neder. Instorten : dat schendig h nederpiel, ter-wql ik vlijtigh boucle . PooT. Van woven neerstorten :
Augustus blixemschieht viel op mqn hareens nec"r.

Q2

Poor.

iNE).
PcoT4 Vai' Wer ht verou(L ,wikr#alIig

valling.
EDERVAREN , o. w. , oer 7IeCICr, heb en ben n.
derge()areTz. Naar berieden varefl : korn ae/z , Iaet ons
n edera ren. B!JBELV. It Ge'1euçe1cZ kun s fTe ruch t
q.'art eeuwig'4 met uw' lof in Ho//and rieder. P00T.
EDERVELLEN , (neerpellen) b. w., ik i'e1de neder , heb
nederge-'eld. Door geweld ter aardc doen vallen : boomen riedervelleri. Door wapenen dooden : dat hi al
leen zoo veele ,zederelc1e. B6GAEBT. Ook ter ,zeder
d1en. VOND. , die bet ook oneigenhjk , voor uit;oeijen,
doen ophouden gebrnikt , zegt ergens : zoo menigiL aertgewelt e,' TyCk ter neckr 'e1Leiz. En D. v. FIOOGSTR.:
en (dat) a/k vi'eugcle nedervelt. Van bier ne dereIling.
NEDERVLIJEN , (neerpi#en) h. w. , ik vlqde neder,, heb
nedergeQlq'cl. In orde , en zoo digt mogelijk , naast, of
op elkander nederleggen '1ij dat goel claar ricer. Men
zegt ook : zich neder'4/ei2 , voor zich met gernak nederleggen. Van hier bet deelw. nee, rgei'iqcl : 't 'ermoeide
ligchaarn neerge1qc1 op vxachte bed. HAMELSY.
EDER%VAARTS. , zie neder.
NEDERZELNDEN, (neerzenden) b. w. , ik zond neder,
heb nedergezonden. 14aar beneden zcndei : zand z/
Pallas netter met neerslig bestier. VAN MA NI). Doeri
'

nederkomen : zoo zende

'

hernels Heer

op

it

mi/den zegen neil,'! PooT.
TEDERZETTEN , ( neerzetteñ) b. w. , ik zettede ,zeder,
heb nedeigezet. lets, hetwelk men in de hand , of op

den arm iraagt , op den grond , of op eenc andere op
perviakic zcuen : ik zal de lange tranerifies8en neérzetlen bq uwe assche. H. ScHIM. Oneig. , bedaien,
stillen : jeinand , lemancis gramschap nederzettten.
Om de gemoederer.z at neecler te eUeri. HOOFT.
Zich laten nederzetten, zich tot bedaren laten bren-

gen. Boon'. Zich met der woon neclerzetten. Van
bier nederzetting.
NEDERZIEN, (neerzien" o. w., onregeim., ik zaa nec1er
heb nedergezien. Naar beneden zien: a18 Febus op
het aerdrqk ne?rziet. Poor. Van bier :neclerzigt,

nitzigt naar beneden, bij Boa.
!cEDERZIJGEN, (neerzi/gen) o. w., ik zeeg neder, hen
iedergeegen. Lan nederzakkcn; xie t #room'e
ho oft

NE D. LiE E,
t,,~ .grape. r:ederf;iJgen;.. POOT. D·9.,S'l:RYJC. nidersigen.. In den Zlll van verzinken•.
NEDERZINKEN, (neerzinken) o, w., i"k zonE netler , hen
nedergesonkenNaar
heneden zinken ; op hunne
grond(Jesten neergesonben- FRANTZEN.
NEDERZITTEN, o. w•• ik zat neder, hen nedergezeten. Op zijn gemak zitten t zit flier neder; eielbemin-«
de. POOT~ Den genen, die nedergeseten. waren:
BYBELV. 'Tan hie.. nedereitting, HOOGSTR •.
~EDERZW ALPEN, (neerecoalpen') o, "'., £k ewalpte
neder ; ben nederpeaoalpt; Zwalpend lledcl'stroomen:
die uit usoe bronnen l:omt neerzsoalpen, YOND.
NEL)ERZ WELGEN ,h. w_, if z(,LJolg neder , heb netler-:
gezwolgen.
1)001' zwelgen
naar beneden drukken,
Oneig.: (hij) sal met beter hart uw blach.ten neder8welghen• . J. CATS.
NEDERZWEVEN, o, w., ilc ztoeefde neder , hen nedergezweefd, Zwevend nederdalen: gelijck een adelaer
nedereweoende den doret lesch.t, YOND.
NEDEHZWIEREN, ,0. w., if eioierde neder , "hen ne-

haoJt

derl;ezwierd. Op eene pracbtige en statige \vijzo neder«
komen : gq. Goden, die nederecoiert: VOND.
NEEF, m., rneerv, neo en,
Een woord, waarmede een
kleinzoon, insgelijks een breeders of zusterszoou te kennen
gegeven wordt,

Wijders noernen zulke zoons elkander

met dien zelfden naam,
Een aolle - een haloe neef,
Verder, een aangetrouwde vriend, Ook draagt een nakomeling nit hetzelfde bloed, hoe 13ng daarna hij ook leven
moge, den naam van neef: tot clat ueo laatete N ee.f

.ztjlle onbestoroen broone aan 't Godtaryl overgeeo'•
.L . TRIP., Bij KIf... beet neef oak verkwister , (Iat'l nepo8)
en .poetsenmaker, Van hier neefschap, Vl~ouwel. oudtijds nevin ; nadeJ:pand niJt, nu nicbt , angels. nefene ,
nift , hoogd, Nefinn,
Reeds. in de negende eeuw , na~r. den f~ank. tongvaI,
neou ; })g STRYK. neoe , hoogd~"· N~fe , Neffe, neders,
neve, angels. nefa , neofa ; lat. nepos ~ ital, nipote ,
eng. nephew. fr. neoeu,
NEEN, een ontkenuend hiiwoord e hebt gij Item oernomen? Neen, U/ ilt lfly her mil toestaan ? NeenDok s neen ; ik heb hem niet wernornen ; enz, Gij

moet jp,

'!J neen

zeggen.
(~

~ee»

3'

verboopen , eene

ge-

""l>a'a;-
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NEE, NEF, NEG,

vraagde waar niet hebben. ErgeTis rieeri toe zeggei,
bij HooFT Peen, dat is onmogelijk. Als een zeIft.
D' : It barre en attqt tveigre/7t neen. F100GYL. Met
eeri erdrietigit neen. Poo'r. Zeus vindt men b 4
HOOF, T het irieerv. izeenen.
Neen , reeds hij de oudste hoogcl. schrijvers nein , eng.
no, oudv!aarnsch no , bij ULPHIL. ne no angels. aa,
lie , nie , gr. v
fl zamenSt. , lat. non , ital. non no,
fr. non, ne , sp. no. Het schijnt nit bet nude ne en eeri
ontstaan te zin. Van neen heeft men bij KIL. een
verouci. werkw. iLecizen , neeeiz , dat overeenkomt met
'bet arab. rIrL neen zeggen , verbieden.
NEEP , v. , meerv. neperi. Nij.ping met de vingeren , of
nagelen. Bet ovorgeblevene indruksel , door nijpen veroorzaakt. le,nand eene neep geen. IJq heeft de
,

,

flesch eene goecle neep geger-'erz , er braaf wat uitge
dronken. Oneig. , schade, afbreuk : zpzen -'ijandt a/te-'
met eene neep gee'en. HOOFT. Ge.'oelercie de neep
aan de kiuispoort gekreeghen. HOOFT. Het woord is,
van den onvolmaaktvei1. tqd van rq/perz gevortud.
NEER , zie neder.
NEER , ( rieere) v.,, meerv. neeren. Eene draaikolk : bewelt -'an eerie neere oft draaqslroorn. 1100FT. OVerdI\
zegt men in de neei'e , of neer n , wanneer bet iemand

tegeriloopt , wanneer zijne zaken achteruit gegaan zijri. Het
woord is dcnke)ijk nit reder, nedere ontstaan , naardien
zulke draaistroomen in bun middenpurit 1igcbarnen doei
nederzinken.
NEERSLAG , m. , manslag. Zie neder.
NEERSLAGTIG , bijv. u., treurig , moedelcos. Zie neder.
NEET , v, , meerv. ne/en. Het meerv. is incest in gebruik
beteekenende de cijeren der luizen , zoo als sq zich aan
de hoofdharen vasLhechten. Zamenstell. neienMm , neleTikop , cnz.

NEET, (niet) v., meerv. neelen. Een platgeklonken nagelije in eene schaar, om de beide lemmers te verbindén.
In Groningen gebruikt men dit woord, waar men het
niite, nijtje uitspreekt. Van bier bet bedr. w. izeeten a
(bij KIL.) een nagelije plat klinken, in het hoogd. nieten.
NEFFES, zie ne'ens.
NEGEEN, verouderd oritliennend bijv* naamw., voor geen;
LI t ie cii geen nock noch oneei nacomehnge
ii e

NEG, NEI.
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negeen. ZOENBRIEF TIJSSCHEN DE HEER. V. AMsT. EN
DEN GRAAF v ROLL. , 1285.
NEGEN , een grondgetal , tusschen de acht en de tien , in
alle naamvallen en geslachten onveranderlijk : negen maanden , negen jaren , negen dagen. Ook buiten betrekking op een naamwoord : negen en zestig. Als een
zelfst. naamw. , vr. , in bet kaartspel : ik heb de negen
an troef. Het meerv. wordt ook gebezigd : vier ne.
gene. Ook bq persoonl4ke voornaamw. : met ons negenen. Van bier negende. Zamenstell. negenderlei , ne-

gendehaif, negenduizendste, negenhonderdste , negen-

hoek , negenjarig, negenmaal, negenstok , zeker spel,
(anders negenstrik) negenstekken onz. w. , — negental;
ook voor de negen zanggodinnen : ' k lagh, haerdoor van
..Ipol en 't Negenlal begeven. Poo'r. .. Negentien ,
negentiende , negentig, negenmaal Lien, negenwerj,
enz.
In de salische wetten nuenet , bq KERo niun , neders.
negen , hoogd. neun , eng. nine , lat. novem , gr. FayEs.
NEGENOOG , V. meerv. negenoogen. Eerie zekere soort
van aal ; ook eene kwaadaardige bloedvin. Men stelt zich
dezen visch , als ook die bloedvin , als {gene vrouw voor t
die negen oogen heeft , en noemt Naar eene negenoog ,
schoon oog anders onz. is.
NEGER , m. , meerv. negers. Vrouwel. net; erin. Een
woord , uit het fr. negre , en dit van het lat. niger,,
zwart , waarrnede men hedendaags de inboorlingen van het
zuidelijke Afrika benoemt, die wegens hunne zwarte kleur
Bien naarn dragen. Van bier negerq , een aantal batten,
als een dorp bq elkander gezet , waarin negers woven :
die landwaarts in hunne negerq cf' clorpen hebben.
Zannenstell. negerlond enz.
NEGGE, v., meerv. neggen. Een handpaard ie , een klein
paardje. In het hoogd. en neders. V ckel , Nikkei,
eng. nag, middele. naceus , in de Beijersehe wettera
BoGAE RT.

gnacco. WACHTER, FRtsCLI en anderen brengen het tot
neigen , negen, bricschen. ADEL. merkt aan, dat nak,
eertgdss , klein beteekend heeft. Bq HooGSTRATEN is
negge ook een naafi, eene spleet. Misschien alles voor
egg; e. Zie dit woord. .
e en ben geneagd.
NEIGEN , b. en o. w., ik neigde, hu
In eene schuinsehe rioting , digter b9 den GroId brejgen ,
I
PUS
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naar beneden buigen ne gt - uwe kru jcke, dat
drinke. BYBELV. Het hoofd neigen. Soo neygde Itij
Rich ter aerde• BY n ELv. Fig.: zijn hart tot iet s
neigen. Zy neigden hunne aandacht naar al/es.

Zicli. tot iemand neigen , zich Haar hem.
i ^enden ; ook net oogmerk , om deszelfs welzijn to bevor.
deren. Zie Verner geneigd. Onz , net zqn ; helten
dc da<<; neigt ten avond. Van shier nnezgi.ng , belling
en genegen heid.

FRANTZFW.

Reeds bj KERo , ehneigen , OTFR. neigan , hoogd.
rteigea , angels. hnigan. Het lat. izizo , 1212t() , nico ,
nicto , schoon van eene nicer hepaalde beteeken is , be-s
poor. t hierheen ook.. llet woord schijnt met na , hoogd.
nahe , naauw verwant to zijn.
TEIJEN (neigen) , o. w., ik neide , help geneid. Dit
woord , dat bij KiL. en HOOGSTR. , welke Ia ntste ook het
naamw. ne ing hheeft , voorkomt , wordt , in Gelderland,
van het brieschen tier paarden gebruikt ; waar men bet
ne.ijen en neigen uitspreekt : het paard neigt , zegt eery.
v,eld. Zandman. FIet kornt overeen met het angels. hnaeigen , lat. hinnire , en bet eng. to neigh. Neije mit
di/nre stemme. BITS. 477.

TEK , m. , meerv. neLken. Het achterste deel van den hats,
bi' menschen en. dieren. D'een torst het koren at
zweetende op den neck. VOND. Demand den nek toe;keeren , verachtelijk van hem wijken t ook , in den bijbel-schen Stijl , wegvlugten. lemand met den nek aanzien,
'hem met verachting af`vijzen. Cook oneig. : die trotsheids
_steilen nek verbreekt. M. L. Die handel zal hem
den nek breken , zal hens in armoedige omstand gheden
Iren;en. Den nek verharden -- hard can nek z/n ,
iijbelsche spreekwijzen , ontleend van ploegende ossen, die
:het juk op den nek dragen. Dit beet ook st rf vcan nek
zqn. In den dichterlijken stijl, words nek voor (den gan-

schen persoon genornen : cle streng geboeide rot der,
,trotse nekken VolD . Van bier nekkig in liardnc kkig.
.

Z amenstell. nekhaar,, nekpijn , neksing.
Nek , hoogd Na cken , eng. neck, deen, nak ke , zw.
nacke , ital. nuca , noceo , lapl. rlikke. Zor, der twij.fel ,
daar dit reel des ligchaams zoo zeer buigzaarn is , behoort bet tot nikkerz en neigen.
.

t b.. w. , i k nekte ! Tieb gereLf. KIL eiklaart
he.

NEK, 1!0"EL, NENr.
bet door dtoden , vermoorden , wanneer het met, het late
-

necare overeenkomt. Men hoort bet somtijds , in. de
lage straattaal , voor iemand eenen doodelijken slag toebrengen. Men zegt ook wet , bij bet omhakken van eenen
zwaren boon, : fvq ,sullen hem wel nekken. Necken
beet in bet hoogd. plagen , door potsen en kleine beleedigingen boos niaken , ook belagchen , beschinlpen , owl
eng. to nick.
11EKKER , nn., een stroom in Duitschland : den Nekker. VOND.

IEK'rA.R , m. Naar de fabelleer der grieksclbe en romeinsche Dichters, die drank , waarvan de Goden zich gewoonlijk bedienden ; godend rank : 't is nectar , waar van
rle hemel leet WESTERB . Voorts, nemen de Dichters
bet voor iedere edele wijnsoort : wij zutlen tot uuv eer
den..d gn$chen nektar plengen. Poor. Fig. , voor iets,
dat den geest verlevendigt en veraangenaamt : de Dicht-kunst scliaft ambroos en nektar op. PooT. Zamenstell. nektarbron , nektarscbaal , nektarteug. EIST ATH.
zegt, dat nektar eigenlijk een drank was, nit wyn , i:oiiig en- welriekende bloemen bereid , bij de Babijioniers
onder Bien naarn, bekend. Zoo zoude de naarn uit bet
oosten oorspronkelijk zyn. In het arab . beet `TV' stillcwit , guttutim Jluxit . MARTINIUS vergelijkt bet lbebr.
`1rp welri.ekend.
iEL, V. , nieerv, ne/len. In bet kaartspel , de neben van
trod. In Braband noemrrt men Naar kornel.
NE{VIA AR , veroud. s-laanisch voegw. , by KIL. voorkomende. Regtsgeleerden bedieiren er zich nog wel van. Uit
ne , dat is neen , en maar. Het heeft den zin van eene
sterkere tegenstellirig : maar in tegendeel.
AT ENIEN , b. w. , ik nam , heb genomen. Dit werkw. is
in zeer vele gevallen gebruikelijk , en beduidt , in het algemeen , zich iets nabij brengen. Het strekt zich verder,
uit clan Patten, waarhij eene band, of een tangenvorniig
werktui , to pas komt. Men neemt iets in de hand. ,
met de band ; men neemt ook iets in den arm, on den
arm, onder den arm, op de knie, op den voet , op bet
hoofd , op de schoucler,, op den rug, al words er geene
band bij gebruikt. Bet mes in de hand neinen. Bet
.

geld an de tafe'l neinen. leinund in den armn, neze , hulj_, b^j hem zoekcn. Neemende den Gruaf 'aar^

Q 5E
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Egmonrit in den arm. HOOFT. Met zich, naar tick
tot zich , op zich , over zich nemen. lemand tot
getuige nemen. lemand in huis nemen. Iema nd
onder zqne be8cherming , jets in bewaring nemen,
Geld op renten n emen . Eene vrouu.' nemen. le_
mand , gevangen nemen. Hierheen behoort de spreekwijs : iets op de tanden nemen , van verscheurende die-

ren ontleend , die hunne prooi met den bek aangr4pen
en wegdragen. Zoo zegt POOT : de Helt gaet lieen , en
neemt zyn haters op de tanden. Oneig. : de vlugt
nemen. Een besluit nemen. Dienst nemen. Toevlug't tot God nernen. Zijn vermaak , zijne rust nemen. Wraak nemen. Een einde nemen. Zich in
ac/it nemen. 4J cheid nemen. De overhand nemen• Eenen her nemen. Neemende de zaaken de-.
zen gang. HOOFT. Jets door zgne rekening nemen.
Een voorbeeld aan iets nemen. lets kwalyk nemen.
Ten kwade nemen. Ten goede nemen. Verlof ' nemen. Deel nemen, waar•van het zarneng. deelneminq.
Lets Poor lief nemen. Jets ter harte nemen. Uitleggen : zoo ale men het nemen r-vil. Beschouwen : de
zaak is , in het gelaeel genomen , nuttig. Onderstel-len : neem eens , het ware zoo. Van bier nemer,

nemzng. Zamenstell. aannemen , enz.
het lat. emere , dat zich door de toevallige n alleen

onderscheidt , beduidde eertijds ook nemen ; van daar
beet adime ontnexnein. Dat ook het gr. wep.uuy deze beteekenis moet gehad hebben , blijkt nit r-►vpovm,or , een erfgenaam , bi ULPHIL, arbinumja. WACHTER leidt bet
van het ijsl. nefi , hand , af. ADELUNG brengt het tot
den wortel nit.
.11EPEN'.0 , o. Een kruid, welks sap in wqn gemengd , de
droefheid zoude verdrijven : zij is 't nepenth , dat hertzeer weet to sullen. DE DECK. Uit het gr. irrEv is ,
zonder droefheid.
INEPPE, v. Kattenkruid. Lat. nepeta , ital. nepeta , nepotella , sp. nevada.
in. In de fabelleer, de God der zee. Bid
de llichters dikwijis de zee zelve.
JNEii E , bij KIL. nee are , nere, aere , ere) , v. meerv. neren. Veroud. woord , voor cenen dorschdloer. TEN
KATE leidt het van neder af. Misschien is bet uit eene.
Jrox3
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bron met garde , gr. fpx. wg hebben nog een and
woord nere , (bg KIL . neere) voedsel , waarvan neren ,
generen , nering Dit laatste woord gebruikt men nog
in Gelderl. , in den eigenlijken Tin , van dat voedsel , het
Welk de beesten herkaauwen. Anders nerneii w j dit
.

woord oneigenlijk , voor at die iniddelen , waardoor men,
in den burgerlijken stand , zijn bestaan zoekt ; handel ,

koopmanschap : zonder meerv.: de nering gn a t siecht.
Stilstant der' neeringhe. HOOFT. Op de nering vn_
ren , op de haringvangst. Van her het veroud. r1 erig ,
neerackl g ; vo,orts nerzngaehtig, neringziek , enz.
Het woord nere , neren , nering, hoogd. nrihren ,
11'ahrun , schijnt van let oude nar , nnra, bij TATIAN.
de beteekenis van spijs , voedsel hebbende , of to staminen,
INERF , (erf) v. Die zijde van het leer , waarvan bet Naar,
door de veljeni looters , afgeschaafd is. In het hood.
.Nctrbe en Nctrbense it e , waaruit blijkt , dad, het woord
een is niet bet hoogd. Na,•ve, een lidteeken, een overgebleven teeken eener genezene wonde. Het is dus die
de des leers+, waar de net•ven (welk woord bij KIL. gevonden words) van het blootrices nog zigtbaar z jn. De
schin , • op de hoofden van kleine kinderen , beet bij KIL.
ook nerve.
NEF GE1NS , bijw, van plaats, beteekenende in Beene plant.
In bet gemeene leven, words nergens voor niets gebe-.
zigd : h.ij geef nergens em. fly weet nog nergens
van. A. HARTS9N
. Het iis uit ne en ergens.
3TERING , zie nere.
-

NERPEN , o. W Ik nerpte , heb generpt. Voor snerpen wanneer de koude nerpt. E. KooL.
INES , v. , Yn,eerv. nessen. MEYER verklaart dit oude woord
d oor waierleegte , zip. Van bier 'nesch , nat, dun : een
nesch ei. Uit de bron van nat. Voor nesch is ook
nisch in gebruik geweest : breeckt clan gheen nisch eq.
DE BRUNE. Breng eq'ers vers en nis. CATS.
INESCEI , (nesk) , bijv. n. en bijw. , nesscher, meest, zeer
nesch. Zot, dwaas, onnoozel: noc ztans en i-noet een
man zoo nesch en si pel niet zijn, enz. DE I3 R UNE.
. '-en - neskeroea
koeekoeckb
een anders e^^Pz-s u.i t.
VOND . 0 neck' Hippomenes, enz. HOOFT. Van bier
,neschheid, neskheic . Zarnenstell. neskebot dot's mis

o neskebol. VOND. MMissei nen cene figuur an bet vori_
go woord. NEST,

N ES.
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NEST,? 0 4 , mee rv., neaten Dit woord. beduidt a enlijk
senen hoop van cenige met elkander verbondene ding en ,
.

of die bij en nevens elkander Zijn• Daarom noemt men
een aantal doozen , die in elkander gesloten zijn , een
seat. In gewonere en engere beteekenis een verblijf voor

vogelen , Viervoetige en andere dieren. Van bier vogelnest , hondennest , mierennest, cvespennest , enz. Fig.,
een slecht huis, eene geringe woning : dat is een nest
an een huis. Z jn nest bewaren , zijn land of huis
bewaren. Wijders , voor jets , dat slecht is , niet deugt:

dat is een nest --- ,ail" is een refit nest , een ondeugend
meisje. Hierheen behoort het zameng, roofnest. In vertrouwelijke schertstaal , noemt men dus een bed : lang op
het nest liggen. lemand nit het nest ligten.
Van bier nestaclitig, nestig : een nestig huis. Zamenst. nestei , nesthaar , nestkorf, , waarin de eenden
-

leggen , nestvederen , de eerste vogelvederen.
NOTK . , eng. , angels. , neders. , hoogd. nest , gr. Ycaa-^-ix ,
PEO rtx , lat . nidus. Uit kracht der oorspronkelijke beteerkenis, komt bet denkelijk van naden , naaijen, dat is
verbinden , af. Naa jen beet ook in bet angels. nestan ,
zw. nasta. Zie nestel en net.
NESTEL , (bij KIL. ook nastel) m. , meerv. , nestelen ,
nestels. Een smalle lederen riem , of wollen snoer , ook
ten snoer van vlas , om jets to rijgen ; een veter : ee.ner'c
estel beslaan , eene naald aan deszelfs einden maken ,
om to beter door de nes.telgaten to komen. Genaaide
nestels , sieraad op de schouder van eenen Officier. le..
mand den nestel knoopen, iemand door tooverij bezweren. Egenlijk was het knoopen van den nestel een bij-

geloof van vorige tijden, dat , naar bet zeggen van J. v.
]3EVERWYCK , eertijds in Frankrijk zeer gemeen was ; waar-,
door men zich verbeelclde , dat men iemand tot echtelij-

ken bijslaap onbekwaam konde maken , als men eenen lederen nestel knoopte. Zamenstell. nestelheslag, nestelgat , nestelkruid, ook nestelingkruid , anders zeenes-

telen , --- nestelmaker,, nestelnaald.
SCHILT . nestel, lloogd. Nested, middeleeuw nastala ,
nastula. Van naagen , in zoo ver bet eertijds een alge-

meen denkbeeld van verbinden bad.

TES TELEN , (nastelen) b. w. , ik nestelcle , heb genes-teld. Met eenen nestel tocr•ij cri. HOOFT bezigt het on.ei-

N E , NET.
eigenlijk , waarin bet denkbeeld van talmen tigt opgesloten
men nastelt ruitvluclitera. Elders zegt hij : met nestelen
van uitvlucht an uitvlucht. Van bier gebruikt men

bet ook onzijdig , voor in eene gedurige beweging zqn i
zonder veel w'erk te doen : land' li gen nestelen. Mena
konde dit ook als eene figaur van bet volgende nestelei&
verklaren• •Van hier nestelaar, trantelaar. Ondertusschen , is van dit nestelen bet zeifst. no nesteling (naa^
telimg) , in de beteekenis van eenen nestel.
NESTELEN , o. W. , ii - nestelde, heb genesteld. Wortd.'
werkw. van nesten ; en dit van nest. Een nest maker
en hebben : de zcvaluwen nestelen ncxn de kerk« In
paradgzen nestelen slangen• VOND. 't Knijn nestelt
in de greaten. fIOOFT. Fig.: tot dat men quam nestelen
op den leant - van de graft. HOOFT. In verdere figuur :
en heeft in de borst van den Spanjaart de nqdt begonnen to nestelen. HOOFT. De trout nestelt zoo wel

in It papier•,- als de vreugt in den ` wqn. HOOFT.
Zich , nestelen , ergens zijn verblijf nemen en houden
de gand lieef-t zich daar genesteld. ' Van bier nesteling : het klegn' geavogelt' , tot zaer' nesteling. BRUNo.
Zamenst. nesteltctk , ee h'- tak , geschikt voor de vogelen s

om op to nestelen , of een nest te maken.
iN ESTELING , zie nestelen.
INESTEN, zie nestelen.
NE T , bijv, no en bijw. , netter, netst. Het beteekent eigen-.
lijk glanzend , en is met het lat. nitidus , - blinkend , naauw
.verwant. ' Rein blinkend , sierlijk : een net bleed. Eene
nette kumer-. Egle siert zich netter. PooT. Net op
de leest geschoeid. ANTON. , Net gekleed -z^n. Tot
andere dingen overgebragt , beteekent het beschaafd :. eene
nette teal. Een net sehr#ver... Naanv keurig, . imst
net ger xderi. K Net als het gaaat den keurelingen., .M.
L. TYnw. Van bier het verkleinw,. n,etles . Vooits knEt—
telij k, netheid `, net tigheid., ...; Ook wordt he zelfstandi
gebruikt : jets in liet net schri vert*
NET, o., rneerv. ,_. netten. Eigenlyk een stril week . dat
nit getweernde: draden- net ma^zen vervaardigd is.: ' In het
gemeen bezigt men . bet ` van netten . tot allerlei. gebruik.
Net, waarrnede men kaatst. Bet : net of de leap . wary
eene paruik. Een : net , -waarmede men baggert In het
i

,

b jzonder , een zoodanig oWkwerk , dat dieut tot Izet v.=
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gen van vissehen , Vogelen en _ eenige viervoet ged1 erert
netten breijen. Neti4^n zetten• Met het net vl88ch enb
Dik w gls valt Bern wilt in looze netten. PooT. Fig,:
in 't net ' ri wullasche mire. A. MOONEN. In het n e t
zq'n , verssclialkt zijn. En dat hi] zocht de burgher j in
't net te brengen I met list te verstrikken. HoOFT. Ie-is
mand het net over het hoofd halen , onverwacht , tegen wil en dank,, tot zekere zaak brengen. .4chter het
net visscheh , zijnen kans verkeken zien te laat komen ,
om voordeel te behalen: ongelukkig zgn. Dat volt in
net , dat gelukt mij. Zane netten droogen , van de
,visscheril ontleend , voor uitrusten , ook voor uitscheiden
met wijn of sterken drank te gebruiken. Dat near een net
geligkt; bet bekleedsel der darmen , dat netswijze daarover
uitgebreid is : h-et net an ,de geslagte koe woog veertig pond. Zamenstell. netbreuk I netstok , netvlies
net verk , enz.
Van nuden , naagen , gr.

v O v , zw. ncista , in den
zin van verbinden , en bij gevolg ook van vlechten , strikiken , waarvan nog in Opperd. natz , middeleeuw. netus f
een naaidraad is. InRE en WACHTER brengen ,. bet tot
bet goth. nutan , van en ; loch dit schijnt aan net zgnen
oorsprong eerder verschuldigd te zijn.
NETBORD , zie netten.
NETS L , V. , meerv. netels , netelen. Eene plant , met ge-

kartelde bladen , met fij ne stekels voorzien , die ,' op het
sanraken , gevoelige smert veroorzaken ,, het Welk uaen
branden noemt; waarom zij ook brandnetel heeto Eene
andere plant', aan Gene netel gelijk , doch die niet brandt,
beet doove netel. Van hoer netelig , neteliger, neteliget, vol netels: een netelige tuin. Stekelig, netelach-+
tig : netelig kruid. Korzel, wonderzinnig : een netelig
Moeijelijk , waar uit men zich niet ligt redden
mensch
.

]pan : in de neteligste omstandigheden geu'ikkeld,
SELS. Voorts neteli gheid., in den eige'nlgken en oneigenl"ken zin. Zamenstell. neteldoek ,. eene soort van doek i
- la
dat u^^t
v svan
, den step elgvan eenigea brandnete ,,.waaraan het = zich bevindt , afgetrokken , geweven worth; ne-teldoek8ch, bijv. no Cook doek s nit boomwol vervaar=
digd--, draagt lien naain. Wgders netelheide , netelko-i

-

n ingj e een zek er vogeltjes Van bier netelen , Wet netel5
..

wkeu.
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Zonder twijfel , behoort het worteIwoord net , waarbiq
de uitgang el kornt , tot dezelfde bron , waaruit het gr.
vv??b) s steken , prikken , gevloeid is ; zoo dat deze plant,

wegens hare stekende eigenschap , den naam van netel
heeft. Uit die bron komt ook naczld. Zelfs heet, in
Denem. en Noorwegen , eene netel nalde , nelde.
NETELDOEK, zie netel.
NETELEN , zie netel.
NETELIG , zie netel.
NETEN , (neeten) , zie neet (niet).
INETTEN, b, w. , ik nettede , heb genet. De eerste be.
teekenis is natten , nat maken : hi sal Baer sn rechter `vin 'her in rletten. BYBELv. i477. Vervolgens be-

teekentwhet reinigen , schoonmaken , dewijl at wat dikwyls

genet , d. i. nat gemaakt , worth , ook gezuiverd en
schoongemaakt wordt. Papier netten , zeggen de boek .
drukkers , waarvan netbord , eene plank , waartasschen zij
bet papier netten. Net maken , opsieren ; zr,I net de
groene tuft. VOND. Zoo moet root gout min veder
netten , zegt Poor.
NEULEN , o. w. , ik neulde , hPb giineuld. In de zamen-

leving, gebruikt men dit woord van - remand , die gedurig
over kleine dingen zgne onvergenoegdheid toont , en deze
zijne verdrietige luim net eenen zekeren vervelenden en
knorrigen toon to kennen geeft. Het woord is van den
klank gevormd.
NEUREN , b. w., ik neurde, heb geneurd. Binnen
's tnonds zingen , zoo dat de k lank meest door den neus
gaat=, en de lippen weinig of niet geopend worden : ik
neurde een vrolqk deuntje. HooGVL. Dat ze rollen ,
op Barr' neuren , neder 'cart. HooFT. Voor neuren
zegt men ook neurien , neuriede, geneuried : en ande-ren nurien den zachten slaapdeun. HoOGVL. Mles is

van den neuskiank gevormd.
NEUS, m. , nieerv, neuzen. - Dat' uitstekende deel bij menschen en vele dieren , onmiddellijk boven" den mond , dat
de zitplaats en het zintuig van den reuk is: eenen grooten, Ian gene dikken , stompen , platten, korten , kleinen nests hebben. Een haviks of kei ers neus., die in
het midden . opwaarts gekromd is,. Die z4nen neus
schendt, schendt z jn aan 'ezigt , die de slechtheid van
W e naaste bloedverwanten vertelt , spreekt z!jne eigene

schan.

tie, Uit den neus bloede n; . Door de t , rieua opr6kert
ziagen. Daar de neus een zoo aanzienlijk deel van het
aangezigt is , zoo heeft dezelve tot vele spreekwijzen , in het
gerneene leven , aanleiding gegeven. lemand bq den nevus
hebben , leiden , hem met opzet eene valsche hoop ge_
ven , hem misleiden. lemand e enen neus aandraaq* en ,
of hem eenen . wassen news rnaken , hem eene leugen
diets waken. Den bigbel als eeneiz Wccssen news draai_
jen, denzelven eigendunkelijk uitleggen. Dit wordt zL
Poor den neus weggenomen, het genot van die zaak
wordt u , in uwe tegenwoordigheid , benomen. Den neus
gedurig in het vocht hebben , een lief hebber van den
- drank zijn. Dat gnat utven neus voor•b/. Zie Poor
uwe:n news, zie regtuit. lemand de deur Poor den
neus sluiten', op liet oogenblik , dat hij binnen wilde
treden. H• stond op zijaen neus to k/ken , het vigil
anders nit , dan hij zich gevleid had. lq ziet niet verder dan z/n neus lang is, by ziet niets vooruit. Ie-^
mond iets door den neus borers , hem iets ontfutselen0
In het bijzonder,, inzoover de neus het zintuig van den
reuk is : eenen viezen neus trekkers. 1k heb het reeds
Zang in den neus gehad , bemerkt. lemand iets onder -den neus , in den . neus , ook door den .neus wrij-pen , hem eene zaak onzacht verwijten. Zq ont ;aagh.erx
zich . niet hem door den neuze to w •ijven. HOOPT.
Den neus in u/le8 steken , zich met : alle dingen bexnoeijen van honden , , die alles besnuffelen , ontleend ;
Den neus over al/es laten gaan, alfes onderzoekeri ena
beoordeelen. -Tie mosterd zou mij bq den neus kri1gen , eene sterke prikkeling in mijnen neus veroorzake'n,
lemand bq , den neus krijgen , hem bedotten. Insgegelyks, inzoover zich eenige gemoedsbewegingen door den
news openbaren : den neus optrekken , ten teeken van hoogmoed, schimp of hoon. Llij kwam er met eenen langen neua ref, met beschaamdheict over het afslaan vani zijn
verzoek. Dit noemt men ook: eenen neus kr/gen , eenen
langen neus ha/en, of kr gen. Oneigenlijk, noemt melt
endere . dingen , die vooruitsteken, met den naani van
neus.. Zoo zit aan eene duister brandende lamp een :news.
Een 'schoen en- een slot hebben hunnen nevus, Van Pen
schip ticgt B6G ►:ER r: het uierd met de ,r eus 4's gee
gedrenge4,. Jkj t'
het uuz4ends dcVI van een
--

,
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voorgebergte , dat in zee schiet , orider den naani van
neu voor. ADELUNG veigelijkt biermede bet gr.
dat ook cen schiereiland beteekerit , dat met eenen hock
in zee steekt. Uet zw. näs en angels, riaesa werd , van
'IC vroegste tijden af, voor cen voorgebei'gte gebriiikt. In
Engeland eindigen daarom vele eigennarne n van voorge
bergtcn en plaatsen , aan voorgebergten gelegen , op ness
Verkleinwoord rieuje. Dat is het neusje 'an de,i
realm, cen !ekker, bete. Zamenstell. reisba//e(je , tip
van den neus , neusbeen , neu8doek , neu$clruip , (neu8.drop) neusgat , neusgezwel, neus7iaar , neusk . #ker

matroOS , die op den neus van het schip past , neuslok
(bij L. MEYER ook neusloch) neus1jper,, kaproeri
fleusloOs , neussc/teicl&el , neusqs , die veel ingebeeki
verstarid oen doorzigt , zonder behoorlijke voorzigtigheid
neusu'qsheid. Men keei
Iken iaat , lat. nasutus ,
het ook om , en zegt u/sneus , nedeis. wieiilise. Andere zameng. zjn brilneus , dornpneus , druipneus
langneu.8 enz.
Neu , OUI, bj ons ook na8e , nose, waarvan nctse
loc4 , nasciock , voor neusgat , i3IJB. 1477. 1314 II. MAUJL
nasa , Iioogd. lVase , eng. nose , zelfs ini Nieuwguinea
flj$SOn. Bet komt met bet lat. nasus , uit eerie bran.
Dit deel des.Iigchaams schijnt, van bet in - en uitsnui
yen van de lucht, naar den kiank zijriu naam ontleern
te hebben. In zw. is nosa blazen , sntiven , oudhoogd..
nasen.
NEUTELEN , 0. w. , ik neutelde , lieb geneutelci. Fut
selen , talmen : men kit en neutelt mit iset gelt. HOOF.
Van hier neutelaar , neutelaarster , neutelar/ , neu-,'telig , talniacht:ig en vcrdrietig. J3j U00GSTB. komt neu

tel.i voor, in de beteekenis van cen klein mannekni
en bij Kn. neut/cen , een talmachtig besje , dat alles over
den vloer haalt.
JNEUZELEN, b. w., £k neuzelcie , heb eneuze1d. Voortd
werkw. van neuzen. Naauw besnuffelen. Bj KIL. komt
bet ook onz& voor, in den zin van door den neus spre—
ken, hoogd. nieseln. Van bier neuzelaar, sntdFelaar.
Van neuzers is het zamengest. beneuzen.
NEUZEN. Zie neuelen.
INEVEL, in. rncerv. ne'e1s, ne'e1en. Eerie nienJgte wateraclitige, doox do Wide verdikte dampen in de bencden
iucht
R
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lucht , die dezelve donker maken : daar komt een aware

revel op. Ben revel op zee. Om 't aardrgk van
dikke nevelen to vaagen. BoGAERT. Wanneer de n e
el

op eenen hoogen en verren afstand is , beet hij eene-y

vvolk. Van hier dat het woord ook in de beteekenis van
eene wolk voorkomt : in eenen nevel nederdalen. HooGYL.
Voer ze , als een p Jl, door lucht en nevels heenen.

POoT. Oneig. , voor eene zaak , welke ons verstand niet
d.00rzien kan : hczar geloo f verschuilt zich achter eenen
donkeren nevel der, bangste vooruitzichten. SELS.
Ook , in bet . gemeen , veer alle beletselen , die ons verstand in den weg staan : mogt ons bespieglend oog
door duizend nevien dringen. BR. A BRANDIS. Van
bier nevelach tig , nevelig. Zamenstell. nevelkar p de
nevelkarre dr jven , in bet donker zich wegpakken,
gaan strijken. KILIAAN. -.- Nevelkraai , een naain van de
aschgraauwe kraal, met eenen zwarten kop , vleugelen en
staart nevelmist en nevelroo/C , bq CAMPH. -- nevelvlek : o zon , schui, f' alle nevelvlekken van ors hemel-

ront ! POoT.
Nevel bij OTFRID . nebulniss , NOTT. nebul, hoogd.
J\ ebel , lat. nebula , gr. y^O.x^ , eene wolk. ADEL. vergelijkt hiermede let bedr. ^=, Het stamwoord neb , nef
schynt met naclit verwant te zi n , en graauw , zwartach-,

,

tig te beduiden.
NEVELEN , o. W. , het nevelole , heeft geneveld. Het ne-velt, er valt revel , bet is nevelig. Van bier neveling :
t reckt ghy de nevling of an onz' bevlieade ooghen.
RODENB. .

NEVENS , (neffens , bi KIL neven , nevend, neffend) een
voorzetsel , dat , in het gemeen , eene nabijheid uitdrukt :
hij woont nevP1es rn J. Men plaatst .het ook achter bijw. :
daarnevens , hierneven$ enz. Zanenstell. nevenbegrip ,
bij LI BLINK , nev ensgaande, nevensgang , bg HOOFT.
Voor nepens , never zegt de noordhollander geneven.
Bet woord scbijnt uit na en bq ontstaan te zijn , vergeleken met bet moesog, nehwa , nabg ,; angels. neh.
NEVIN , zie neef.
NIGH T, v., meerv. nichten. Eene kleindochter ; insgeli ks
broeders of zusters dochter ; ook eene aangehuwde vriendin : voile nicht, halve nicht. Flet staat voor nift , en
is dus met neef uit eene bron ; lat. neptis.
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IEMAND, persoon "k veornaamwoord g dat in het enkely,
alleen gebruikeigk is , en eene nitsliiting van ieder beteekent ; geen man , dat is geen menscl2 , in tegenstelli,ig van
ithzancl. Ik zie er niemanda IV iern.and onder u. Nieinand in de stad , uit het huis , op het land , enz,
Voor niemand zeide men , oudtiijds , nieraan , niemen
niemen derf hem des beroemen. M. STOKE. B Kit,
+ook niemensch. Bij ULPHIL. nimanna , OTFR. niaman ,
TAT. nioman , lat. nemo. Het is van het oude ontken_
nende woord ni en iemanri.
NIEMENDAL , zie niet.
VIER , v. , meerv. nieren. Een langachtig rond. , vleezig

deel in dierlyke ligchamen , zoo als er gewoonlgk in ieder

ligchaam twee zirjn , die , aan heide zijden , onder de lever

en milt liggen , en ter afscheiding van de pis dienen
Peons heipt de nier. VOND. De bijbelsche bguur , Haar
Welke de nieren voor de innigste begeerten van bet hart
gebezigd worden , is in onze . - taal ongewoon. Zamenst.
nierbed , nierbeddenvet°, nierenzucht , ( nierVicht)
nierliarst , niet j cht , nierpyn, nierstuk, nieruet
nierwee., nierzucht.
ADEL. meent , dat dit oude woord eigenlgk een rond
ligchaam beteekent. FRISCH leidt het , door letterverzetting , van het lat. Oren af,

TIET , niet je , zie neet.

INLET , o. ; zonder meerv. , Bloem van koper , eene witte
zelfstandigbeid , die , bij bet smelten van dat metaal , in
de hoogte stijgt. 1%/jet is in d'ooghen goed. KiL. De
grieksche naam is onochytis , waaruit , volgens FRISCH s
dit woord ontstaan zal zijn.
TIET , o. , zie niet bijw.
INLET , ontkennend bijw. , dat gehruikt wordt , wanneer men.
in den zamenhang der rede, of met eene geheele stelling,

lets ontkent.; . daar peen slecbts eene ontkenning , of weigering op eene voorafgaande vraag , of bede is. Z' kun

nen niet zien. JViet koud, niet beet, - niet lange
Viet zoo zees-, niet zoo. ; Lach niet. Beleediguwen
vynnd niet. Hoort gtj niet?

Men moet, in sommige gevallen , om de dubbelzinnig .
Iieid to mgden , wet toezien , waar men dit ontkennen{fie
bigwoord plaatse. Er is Loch, bij voorb., een groot onderscheid tusschen : ik hoor hem dikes "Is niet, en : ik
htior
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hoor hem niet flilcwijls. Het laatste is 1 ik boor hem
maar weinig reizen; het eerste is: het gebeurt dikwijls,
dat ik hern , als hij er is, niet hoor,
In de dagelijksche taal , is het zeer gewoon, de -'ontkenning , nadrukshalve, te verdubbelen, als het gr. ~:I ~1'J en
het fro ne }Jas. Gelijk: er toas niemand niet- IVooit
niet, Aan de Kaap is dit .,onder de hoJJ. vo~kplanting,
hijzonder eigen, waar men zegt: ilc heb hem niet
gesien niet, Dit is, in den deftigenistijl , te nlijden.
Niet aileen ,maar 001:. Niettenlin, desnieotemin,
Niet minder, NiettegenstaanLfe, desniettegenstaan»
de. Niet met allen, .niet met aI, in het gemeene leven,
.niemendal, Achter niet plaatse men dan t het is niet
dan al te eoaar,
In veleuitdrukkingen schijntniet zijne ontkenning te
verliezen, Dus is de vraag: Iieb ik het n« niet gezegd?
lVaar8clzuwde ik u niet? Is het niet waar ? Vooral
hij eene verwondering en eenen uitroep: hoe ;ac1zt zou-«
de ik niet ont slapen ; aianneer enz, Welke wrob
scluiiit niet indien boezem l Zamenstell. deugriiet ,
doenniet , durfniet , wilniet, weetniet; Voorts is .van
hier nietsoetig , nietwezig, nietwezigheid. Van niet
vormt L. IVI. het naamw, nieteling , voor ceo nietig
mensch: 0 arme Nietelingen!
Ook wordt niet als zelfst, naamw, gebezigd , vooreen
mogeliik ding, dat nog geen aanwezen heeft: ·uit een enbel
niet geboatseerd.. HooGVL.Tot niet toederbeerenv Il'e
niet: T'emiet doen ; te niet gaan. Een niet in de
loterij: een wat tiit al de nieten t rebben, IIoOFT.
ULPHIL. nithan, NOTK. nicht, hoogd. niclit , eng.
no t. Het is uit het oude ne en iet,
~lETEN , veroud, woord , waarvoor het zameng. vernieibgeT/, in gehruik is. Bet enkele nietigen heeft RODENB.
NIErrEN, insgelijks veroudcrd , zie genieten. Het schijnt
eigerilijk eten heduid te hebhen, waarvan ODS nutten,
nutsigen.
:NIETIG , .hiiv, n, en hij,,~., nietiger, nietigs i: Oat geene
kracht heeft e da.t is eene nietige uitolug«, Ghijzqt
nietige medicijnmeesters, BIJBELV. Gering, dat geene
waarde heeft: eene nietige eaab, N ietige afgoden,
BIJBELV. Van hier nietigheid.
NIETS, onveranderlijk voornaaw"v., van het on z, gcslach~
In

I

E.

.2t.

in het enkelv..alleen gebruikelijk ,, bet t:gengestehie van
lets : o , dat is ,Lets I ]Viets goeds. Ik r:veet van
niets. Van ue en iets.•
INLEUW , bijv n. en bijw. , nieuwer, nzeuwst. In het algemeen, beduidt dit woord die eigensehap van een ding,
wanneer het nob maar cenen korten tijd geweest is ; in
.te .enstelling van oud : een nieuut huffs. Eea nieu ►
kieed. Geheel , nzeuw , in het gerneene leven , nare i_
nieaw, -, spaegelnieuw, speldernieucv , spiLspelci er n eu v. Nieuu e taupe. Nieuwe haring. Nieuwe vruchten , ook de nieuwe tqd genaamd. De nieuwe tijd is
ook de lento. Hierheen behooren de spreekwijzen : op
.nieucvs op een nieutp. Tlan nieuws' beg innen.. Men
gebruikt bet ook zelfst.: het n.ieuuw is er a f. In verdere
beteekenis : R nieuw krggsvolk , dat nog niet in den slag
geweest is , aanwerven. Ilet nieuwe verbond ,, in tegenstellieg.-van bet oude. De nieuwe wereld , otndat z J
den .. Europeers later bekend is geworderi: Nieuwe nmaarz,
IJene nieucve gedachte. In het gemeene levers zegt
men: het zal mi; nieuiv cioen , ook. het zal m/ be nieuwen. Oneigeniijk : een' nieuu>e , nog niet gebruikte , hoed , al heeft hg ook. tient jaar in den winkel gelegen. Ten opzigte van inwendige sterkte , eene eigenschap van nienwe dingen : n eursse lust. Nieuwen moed

scheppen. Met bet denkheeld van verbetering : een
nieuw hart. .De nieuwe = mensch. Een nieuw seven
,?eiden.. Verkleinw.: nieuwije. l)at is in het eerst
eery n.ieuwtje. Bet nieuu^tje is er at af. Van bier
nieuwa,chl g, nieuwelgks , nieuweiing , een onervaren
mensch , nieuuselings , nieuwigheid. Zarnenstell. nieuw.bakken , nieuwerwetsch, nieuwjaar, nieutvjaarsbrief, nieuwjaarsdag, nieuu'j.aarsdicht , nieuwjaarsgift , nieuwmare , bj Cr. BRANDT , nieuwsbegeerig ,
nieisu'sgrerag, oul. naeuu'sgier,, nieuwv.sgierigheid,
nie.uwsg erigijk , nieuwstgding enz.
,DER. niuu , OTFRID. niu , novo , hoogd. neu ,
angels. niwe, neowe, end;. new , -fr. neuf, , ital.
nuovo , UL PI-IIL . niwi , p=ers. nau, russ. en pool. no
tvij , k •yin. nop a alles , net bet lat. novus , gr. v c- , nit
eene bron.
NIEUWELING,, „zie nieuw.
1 1FUWEN , b. wv. , ik n euwcle , heb genzeuwd. Vei .
6

-

261

N IE, NIL

nieuwen , dat incest in gebruik
is : .h4 heeft aange^ a
.
den de xc^akerz to nie^^,ven. HoOFT.
INIE!JW :RS , een ::w. van plaats , zooveel als nergens.
Men bedient er zIC I . i n de Tilkstaal ineest van : die
ale rpaerhs yd.'zeit, mau z nieu ers , and°en. SPtEGHEL.
In het gem eene lever wordt liet , gel jk ner gens , voor
wets gebeziad : A J geef t -niewel s o;fl. Zoo zegt HOOFT
nog : dat - 114' ` s&hr 'ven va/z clen elfdea van lente.
inaanclt, nieu,ver$ antler=s , Clan u t dezelve i8 cprui
tende. Het is zamengesteld nit ne en iervei's.
IE WJAAR , ,zie nzeuw.
SEE ZEN o . w., -iL- ni de, heb geniesd. De lucht met
eene sterke beweging uit den ryeus stooten ; anders fnzez :Van leer nLe rig: e1e eerie syne rniesingen
doet; een li°alil schynen. BIJBELVe Zanenstell. nies
krruid r nieswortel.
Hoogd. niesen , eng. • to sneeze , deen. nyse z v. ny ->
scz ju; a , angels. n elan. Alles is van den klank ge-.
vormd.
NJJD , m. Een aanhondend misnoegen over de welvaart
van anderen ; eene sterke afgunst. Deuugt en kunst tart
nit en tilt, PooT. Van bier n jder, bit CATS ,, voor liewider, n]df`c , ngdigaard , nqd gheid', nijdiglgk ..
ni clveh : nr/'tsche kroen. VOND. Oudtijds r4idisch : eet
geen broot hid den r i disehe*n. DoRjEsL. Zamenstello
. rz :dspel , . veldslag , bij , M. STOKE .
Reeds bij OTFE. nid, bij ULPHTL. neiths , hoogd.
A eid OTFR . noemt haait, bet lat. odium ,.* dat d aarmede eenige- ge!ijkheid heeft , nid. Zelfs beteekende bet
eenen hoogen trap van inwendige sterkte. Hedendaags
nog zegt men op de Veluw : ngdsch ai-beiden , voor zeer
driftig , met betooning van vele sterkte , den arbeid doen..,
MJDIG- , zie, n. d.
NIIDNAGEL , nn. , meerv. ni/dnageis. Eigeinlijk , een- naget in eene schaar of mes , een nietje , aan be'ide zijden
-

,

,

.

-

,

-- plat geslagen. Oneigerlijk , eery stukje van den nagel eens
singers , van den overigen nagel afgescheurd , en met zij_
nen wortel in het vleesch vasthechtende ; ook wel taainag el, na gel, ortel gena-tnd. L. TEN . KATE leidt, op
voorga rig van KILL tAN , bet woord, in de laatste 'betee-

kerAis , van nijd af, uit een oud bijgeloof van het gemeen
dat die uitwassing des nagelwortels een teeken was, ' dat
aver -

NIJ. 26^
men ben ijd werd• Welk bggeloof in Frankrgk ook doorgegaan moet zgn , alzoo de Franschen dit des envies
noemen , naar den nijd , l'envie , dus geheeten. ADELUNG
vergelijkt het neders. nothriagel , en verklaart het door
eenen nagel , die nood , dat is smert , aanbrengt.
NIJFELEN , .b e we , ik r jfelcde , heb genij, f eld. Dit woord,
in het gemeene leven voorkomende , beteekent, eigenlyk ,
eerie kleinigheid , op eene bedekte wijs , met duira en vinger wegnemen, iets op eene diefachtige wqs , naar Zich
strijken ; van ngpen , kniq pen• 0 p de Veluww hoort nien
dit woord, waar men ook nelachtig , voor oneerlgk,
ontrouw , bezigt.
NIJGEN, o. w. , ik neeg , heb genegen. alit hoflelijkheid
of eerbied het ligchaam , door buiging van - de knien .
eenigzins naar de aarde bewegen. Van vrouwen wordt het
gezegd : zij neeg heel beleefd elq k. Oneig. , eerbied betoonen : 't ganscla aardrgk nijgt Poor Jezus naam.
M. L. TYDW. Met nggende gehoorzaemheid. PooT.
HOOFT gebruikt het een- en anderniaal voor neigen : (de
zon) ngght naa 's aardtrijke kim. Zie neigen. Het
deelw.. genegen , met bet hulpw. zijn , zie op zijne plaats.
NIJL , m. Eene groote ri- ier in Afrika , die door geheel
Egypte stroomt : eer zal do viugge nit naar zgnen
oorsprong keeren. Hoovr.. Zar ae ^steli. i :ijieenrl, izij1meter , nijlpaard , nijistroom , nii -'e ter Ui't het lat.
nilus , gr. Ye: o -. ViTrrxNGA ei t het o bet vaet poor
van MARTIN. , van het hembr. .

NIJPEN , be w. , ik neep , he y °ei ep .
r
:(le ;men,, kng'..
pen : u ngpen metten tart : CATS Fig* ,o f2,9 ,
de kan lustig nij)ien ,, onmatig drinken Tot ande °
Bingen overgebragt, die kommer , smert ben: k1u:'f a-^
ters , die $omtgds helden neper^z. Poor. Dc i'crst ei
gint to nijpen. Na de noodt begcn tc ia jpen. HOOFr..
In de dagelijksche taal , ook enkel, ; /pen:
x : let lie int _ye
ngpen. Zie r^ipvpen. Van tier ez ,; er , een. `we. uuaig,
orn to ngpen , verkleinw. ngjpertje. Onei , iordt ru er
genomen voor het oogenblik , als de ► aak oeite verocrtaken, klernmen zal: die zich tI2arc op den nüper
ziek maakte. B6GAERT. Bet is op het hifpertje (cok
nippertje) ,.... de' zaak 1jdt geen uitstel. Voor s ngping•
Zomenstell. nijptang, nlpvel, nypvleesch, nypnaSelq,
Met kagpen , uit eene bron.
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NIJVER , bijv. no en bijw. Zeer naarstig ,. zeer ijverig ; 'h
/ioort den nipren smit het kouter srneden. PooT. B en
;warm van n,vre bgen. HOOGVL . Een nijver gezctnt.
HOOFT. Van bier nyverheid , nqverig.
KIL. kent het woord niet , waarom het zeer waarsch jnIijk is , dat men bet naderband , door de voorzetting van
de neusletter n , nit #ver gevormd heeft.
1iIK , m. , meerv. nikken. Hik , anders snok genaamd. Even
als nokken , van het stootende geluid gevormd (in bet zw.
is nick een stoot) , of, omdat, bij den hik , eerie beweging van bet hoofd plaats heeft , van nikken ; of , door
i nsrnelting , voor den hik , dc niks
INIKKEL , zie nikker.
1NIKKEN , onz. w. , ik nikie , heb genikt. Het is een
voortdurend werkwoor d van neigen , en beteekent eene
herhaalde beweging met bet hoofd of de oo.gen- maker
7net het hooJd nikken , eenen wenk met bet hoofd goyen , anders knikken. Die met zone oogen nikt.
MUNTINGHE. In bet fr. beet nique eene schudding met
bet hoofd.
ITIKKER , m. , rneerv. , nikkers. Een verdiebbte watergeest ,
of waterspook van eene wanstaltige gedaarnte , met Welke schitu
men kinderen wet bang maakt. li j zoude zich , in poelen,
stroomen .en zeeen , ophouden , en de_ zwwernmend.e perso-:en , bij de voeten , onder water baler, Bij KIL., necke.r.
Daemon aquaticus, Neptunus , ennosigceus. In het
gemeene leven benoemt men den duivel met dozen naam
,de zwarte nikker. By' heeft de klauwen an den
nicker niet to vreezen. L)E BRUNE. D : Engelsehen noemen den duivel the old nick.
Dit waterspook beet in het hoogd. Nix en. NIckert ,
zw. necken , deen. nicken , midcdeleeuw. nocca , neccu9.
f K.K.ER , (nikke^ v. Zeker onkruid in .let borer ; een
ketel , daer de nicker in gekoocLt is. DE BRUNE.

Allisschien , orn de vergiftige en doodende kracht , dus genoenid., als eene figuurlijke beiiavaing van bet vorige nihker , in den zin van duivel.
WIKKOP , m. , meerv. nikko jien. Iemmmai d , die met bet
hoofd nikt. Van bier bet onz. w. . nik/cop yen=, nikkope , gentkkopt. ,Ales in di aal skchts .voor-

komende.
meerv. ri it lifetzo ; et wooed is ui i 4 r. f en :lat,

ry e ,

3vIM.

265

nympha. Men verstond bid de G ri e k en en Roreinen.
tloor Nimf en , zekere halve Godinnen , die zich bij stroo
men , vloeden , bergen , bosschen enz. ophielden. Hierheen behooren de zamcngest. : bergnimf, . bosehnirf,
dich.taimf, toovernimf, , waternimf, Zan gnimf. Van
twee maagden , die den Dichter als godinnen verschenen,
zingt PooT : toen m jn oor de tael vernam an bei
deer nimfen. Onzdat ons de onde Dichters zoo veel van
den minnehandel diev Schutgodinnen vertellen , zoo noemen de hedendaagsche Dichters elk vcrliefd en bekoorlijk
J
-ineisje eene nimf: maer nimf Daphne was zoo bang
Poor 't minnen niet. PooT. Verkleinw. nimfje ; ook
nimfel jn : een abel Nimfelgn , dat d'eelste schoon-heit tart. POOT. Men noenit ook een gekorven diertje,
Wanneer bet in zijnen rniddelstaat is, nitnf. Deze . bena .
m►ing beteekent zooveel als jonge braid, en moet daarin
gezocht worden , dat bet diertje, in Bien staat , zijn . fraai.

ste tooi of pracht aanneecnt anders pop , popje, genoemd.
MMMMER , ( nemmer) bijw, van tijd , beteekenende ten geenen tijde , nooit. Bq immer , waarvan het, door de
voorzetting van ni , gevorrnd is , teekende ik reeds aan,
dat nooit van den verledenen , nimmer. van den toekornennden ti9d gebez gd wordt. Men vindt wel bet tegendeel zelfs b4 anders nette schrijvers; dan. , daar wi die
twee woorden hebben , mogen wj ons, tot opbouw van
den luster onzer naauwkeurige en dukdelijke taal , aan dat
onderscbeid wel louden. Daarin zijn ons voorgegaan do
O v erzetters van den Bij bet , Wier kieschheid bekend is ; die
nooit altijd van den verledenen , nitnmer -van den toekomenden. en tegenwoordrgen tijd , inzoover die een toe.
komend denkbeeld mede insiuit , gebrpikt hebben. Dat
onderscheid beheld ook de ridder UUoOFT : 0172 nemmer
daar of op te staan. - . Die nooit listen of laa mien
f

$paarde. Die naauwkeurigheid is ook in

PooT to ont.

dekhen : noit lieeft cle Doot inijn' boezem rneer ont8telt, noit gaf zq ons weer stof iVimnner moet het

u verveelen. Met de bevelende wijs, die ecn wary, toe-komstige tijd is: laet de r ke welvctert nilnrner nit.
Voorts , om bet denkbeeld te versterke oegt men or
sneer acliter: nirnrnerrneer, bij OuDAJ
en anderen

72CIflrn jrrneer.
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NINNEN , o. W. ik ninde , heb genind• Met srnaak
drinken : door dat gib van haer nat te soet tilt nin_
OND . Zoude dit woord ook , door eene voorge..
,neh
voegde n , van innen , naar zich nemen , in den mond
laten 1popen , gevormd zijn ? . A.ithans , men vindt bet bij
KYL. iiet. Of men moest denken , dat het van den klank
gevori d ware. l'amelijk , in Tioordholland , rioemt men
een zuigpopje , waaraan men kinderen , in de wieg, laat
zuigen , eeun.
Onder dat zuigen, waken die kleinen
een n
vaak een geluid door den neus , zoo als men in ninnen
hoort. In bet Neders. noemt men eene pgpkan nitneke ,
en nannen , nunken , niriAen zuigen. in sommige oorden zegt men van kinderen , voor welke bet woord drinken nog te moeije1 jk om nit te spreken valt , dat zij mm^.

.

nen.

NIPPELEN , b. w. , ik nippelde , heb genippeld. Bg
VOND. komt dit woord voor, en schijnt de beteekenis te
bebben van iemand nit geile drift gedurig betasten , benjpen : en 't vleesch blacu van al dit nippelen wort.
RODENB. Bet is waarschijnlijk het voortd. werkw. van nijpen.
]NIPPEN, o. w. , ik nipte , heb genipt-, Met kleine teugjes behendig drinken. In de dagelijksche taal alleen komt
bet voor : die vat te veul enipt heit. HUIGH.
NIPPEN, o..w., ik nipte , lieb genipt. Dit woord , met
n/pen verwant , wordt van kinderen gebruikt , als zi} met
elkander kibbelen , en die kibbelzucht , door krabben,
slaan , nijpen , aan den dag leg en. Ook zegt men , in
de dagelijksche taal : als het begint te nippen (te ny-

pen) , als de rood aan den man komt.
NIS, een onzachtstaartige uitgang , waardoor men zelfstandige
naamwoorden vormt. Men voegt dezen uitgang of onmiddellijk achter het woord , waarvan bet gevormd wordt,
gelijk : duisternis , van duister en nis , geboortenis ,
van geboorte en nis .; of men plaatst tusschen bet woord
en dezen uitgang , wellcuidendheidshalve , eene e, als : geheimenis , ciroe, f enis , enz. Zoodanig gevormde naamwoorden zijn: gestaltenis , indachtenis , bij HooFT ,

belof tenis , geheimenis, duisternis, goeclertierenis ,
bij FIOOFT. Zoo ook beeldtenis, behoudenis , erjenis !
ergernis, erkenteals, gebiedenis , gedczchtenis , gebeurtenis , geschiedenis , getuigenis , jammernis, ken—

pis , nadernis, eene loopgraaf, verrnzenis , enz. Al
doze
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deze naamwoorden zin , zonder onderscheid , van het
vrouweli;ke geslacht , en vormen het meerv. getal in ns-

sen-, 'a-is : eerie ergenis t 'egnemen. Geheimenissen
navorschen.
Wat de beteekenis van deze woorden aangaat , zoo hangt
dezelve van die woorden of , waarvan zij gevoi•md warden,
als : beloftenis , de toezegging van eene belofte , voorts
de belofte zelve : duisternis, gejieimenis , begrafenis,
bezu.'arenis , ergernis, hindernis , jets, dat ons be
zwaart , ergert , hindert , ' behouclenis , gelgkenis , gedachienis , gevangenis , dat , bij overnoerning , ook eene
plants,' waar men gevangen zit, aanduid.t.
Van dezen uitgang was HOOFT een bijzonder vriend' ,
bij wien men , daarom , vele zulke woorden vindt , die
nu meest verouderd zijn , als : nalatenis , nadernis,

bitternis , hapernis , vergetenis, verhef'enis, verhoedenie , aanbiedenis , herboortenis, indachtenis, gelooPenis , gehoudenis , enz. Bij VOND. vindt men dus
jammernis , gewennis , geschapenis. T"erveelnis
bij IYL oe. Ondertusschen is deze uilgang zeer oud , en
luidt , bij ULPHIL. nassus , bij de oude Duitschers nisse ,
nisso , hoogd, nisi. , angels. nisse , eng, ness. , neders.

nis , nisse. De wortel on ons nis , zegt L. TEN KATE,
is duister en verborgen. ADEL UwG denkt , dat deze uit—
gang met bet hoogd. nosz , nusz verwant is, dat, in

vele oorden van Duitschland , een ding in het gemeen
beteeke'nt,
NIS , v. , meerv. nissen. Eene holligheid in eenen muur,
een muurvak , orn daarin een beeld , of jets anders, to
zetten : gee` slechts dit beelt en nis. PooT. Sierlijk
zegt VOND. van een schoon aange^.igt , weiks orntrek door
bekoorlijke haarlokken omringd wordt, waarin het als in
eerie nis prijkt:

Nit blinkt geen Serai'jn in 't hemelsch heiligdom ,
.QCs deze, in 't hangend hair, een gouden nis vein
(straalen.
Dit woord der bouwkunde is zeker onduitsch , en nit

diet ital , niechis , fr. niche ontleend ; het heeft echter
door bet gezag van VOND, en andere groote Mannen ,
reeds bet burgerregt verkregen. J. LUELINK verkoos daar-^

voor rnuurrond , of muurvak , en njaderhand muurgroef.
Dit is wel weer nederduitsch , doch minder duidelik.

Ook
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Ook binden ons zulke zamengestelde woorden , als w`•
reeds de enkele woorden ing ebruik hebben , aan te naanwe palen : immers, hoe onnatuurli)k zoude het beeld bij
VOND. zijn , als men bet das schilderde : een goude
muurgroe ' van stralen ! De stoute verbeelding des dichters zoude , in hare hooge vlugt , niet minder door zulk
een zamengesteld woord verbinderd geweest zijn. Voorts
van bier het zacnengestelde altaarnis. VOND.
NISCH , zie bij nes.
NOBEL , onde woord. Een voormalig stuk goi:dgeld in Engeland droeg Bien naacn , waarvan rozenaobel. De naarn
is uit bet middele. nobile , nobulrts , noblus , welken naam
men aan dat goudstuk gaf,, toen het ,' in het jaar i34i ,
allereerst geslagen werd. Men heeft bet , in andere Ianden , nagemaakt. KIL. schat het stuk op vijftig stuivers.
,

Die sal gheven det• heiligher kercken even halven
engelschen nobel. KEUR.. D. ST. HOORN.
NOCH , (noclit, nochte) een ontkennend voegwoord , in
de beteekenis van en Been , erg niet. Wij bedienen ons

van dit woordje , wanneer er meer dingen , in eerie uitspraak , ontkend worden. Het heeft derhalve een ontkennend woord voor zich , dat of hetzelfde , of een ander ontkennend woordje is. 1V och der eerie , noch der
andere part qe , eenig" waapentuigh to verst.rekken.
HoOFT. Dien 't aan geen geleerdtheit noch kennis
gelireekt. G. BRANDT. Opdat men niemant aanstoot
geve , noch van anderen Despot worde. J. NYLOe. flier

komt vooral de oordeelkundige regel van F. DE HALS te
pas , dat , als men het mindere en meerdere wil nitslui tern ,
men altijd het meerdere eerst moet noemen , als : men
zag noch bosch , noch boom , niet : noch boom,
noch bosch. Zoo ook : ik help hem noch gesproken , noch gezien. Voorts , verzwijgt men ook we!
bet vorige ontkennende woordje , en gebruikt slechts het
cene noch, als: rnaar klegen golt nod li smeeken.

FOOT.

flit woordje luidt reeds bij IsIDoR. en KEn. no/i, en
komt naauw met het late nec , neque overeen. I let is
-

zeer waarsehijnlijk , dat bet uit bet ou(le ontkennende ni
en och , dat is ook, is zamengesteld, gelijk het lat. nec
nit ne en ac.
OEGEN, o. w., rmoegde, lteeft genoegd. Tevreden
7Llnr
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2ijn : maar .noegend' aan den stoat an 't geestel/I
gebiecden. HooFT. Qok wederk. , zich noegen . m 4
noeglit t-vel aan rnzjn r ik. HOOFT. Het zamengesteldo
^lffenoet"ea is thans gebrnikelijk
N OE[\IEN, IT). W. , ij - noe*mde , heb genoemd. Eenen naamt
.

-

geven : men noem'de hem -naar isgnen wader. - V Eeneiz
naa n uuitspreken : noerra mq den m, / eenc Zq last
zieh 1M1 evrouw aoerner . Van bier zoemer dew eerste

n a amval , in : de verbuiging van naanzwoorden ; }ook eerz
roord der rekenkunst , `waar men , in het gebroken , dus
de onderste eijferletter beet. Noeming benoeming : de
-

-

koning li had den Landto-ooghden noeming vein Brie—
voudt ,Fetal vergunt. HOOFT. Noemelgk , dat genoemd,
kan worden , noembaar bid VoND.
OEN , m.. Eel brabandsch woord , beteekenende -nniddag
bij de Vriezen noon : begde kloyeck str jdenc1e tot ' op
den noen. K. v. MAND. De voornoen, de nanoen.
Zamenstell. noenmaal , - noenrust , noenslactp middagslaap : $q sliepen haer noenslape. BIJB. _1477. Noenstonden , middaguren van elf tot een , noentijd mid—
dag : omtrent die noentyt. CLA.R. SPIEG . In het ne-=
ders. is bet die - none eng. noon. Het is uit het lat.
nona , de negende , dat is bet negende uur. • In de kloosAters is de noen bet negende uur van den dag , van
'S morgens zes uren afgerekend , dus dr ie uren des namiddags.
NOEST , m. , meerv. noesten. Hetzeifde als knoest , weer,
en met uitlating van de newsletter , ook oest : een stub
bout vol' noesten. Van. bier noestig : noestige planken.
Oneig. , moeijelijk , verdrietig : eene noestige zaak Van
bier noestigheid , moeijelgkheid. Het is zeker met
Jl;noest, knods, bet lat.- nodes , uit eene bron.
1`OEST , bijv. n. en bij^v. Dit woord geeft Bien toestand
to kennen , wanneer alles drok en in beweging is, en de
zaken met 'zor gvul dige naarstigheid verrigt worden. bleu
gebruuikt bet, gewoonlijk, van zaken: Noeste ? vl t.
Noeste arbeici. Noeste zinnen. Met noest vermaak.
M. L. Den noesten lantbou leeren. PooT. Van bier
noestig: veraderning an 't noestig brein. M. L.
TYDW . Noestigheid. Het is onzeker , waarvan dit
woord afstarncne. Zoude bet ook, met het hoogd., nie=
-

ten ,

zich eeneu arbeid ztiur laten worden f alle moeite
aatt-

NO G, NOK.
aanwenden; en met nou«, inspanning van aIle krachten~'
verwant zijn ? KIL. heefi het woord niet."
NOG, J'oegwQord van2amenbinding, om de voortduring
van eenetegenwoordige bandeling te beteekenen, voor
tothiertoe :- ik weet..- bet nog zeer toel;
Nog is het
.;tijd.Zijne nog bloedende wonden, Niemand heeft
he'!lno8'gezien. Tot nogto e• POOT heeft tot nog:
Voorts, is heteen bijwoord, van opklimming ~ van vermeerderi~g. Ibheb: u, ..nog;t1jat"te zeggen.
Ik hlg!
nog .eerlT,ge maanden u: ;de stad, Nog eenmaal. 1k

hood hem. nag tien gulden•. .At ie hy nog zoo geleerd«. ena, Dat laat ,.ich nog hQoren!Zamenstell.
nogmaale, :nogtane.
Ais voeg,voord komt het bij de oudste duitsehe Schrij'Yers' ;'VOOI' , die her noll, spellen , neders, nog, nan. Als
bijvvoord is' 'bet blj die" oudste Schrij vers QQ,k . noh. gespeld,
neders, nag en noch-: Misschien behoort het f door de
voorzetting van de n , die de beteekenis niet verandert , tot
den wortel oob, Hieruit blijkt , dat de spelling van noch. ,
een 'ontkennend woord, en nog, een voegwoord van tijd
en bijw. van opklimming, niet zoo zeer op de .afstamming , als wei op een 19 thans hijna eenparig aangenomen ,
gebruik der netste Schrijvers gegrond is•
.NOK, v., meerv, nobben, Een woord , dat in het gemeen
het- OppCl'ste to'ppunt van iets, het ·. uiterste einde schijnt
beteekend te hebben, In het bijzonder is het in gebruik
voor het 0pperste van het dak: op denoI:, "an het huitJ
etaan, De schippers noemen dus het uiterste einde van
de ra: het booenst "an de nob, WESTERB. Bij· KIL.
heeft het ook nog de beteekenis van de ruggegraat , en
'Van het merg del' ruggegraat, lat. nucha, sp. nuca , betwelk MARTIN. voor een oorspronkelqk arab. woord houdt,
Eindelijk, is het hij KIL. ook het achterste van eenen
pijl, bel kerfje in eenen pijl, eng. a nocb ; of notch.
ZamenstelJ• .nobbaib i dwarsbalk, waarop de sparren van
een dak rusten, nolcgordingen, touwen aan de nok geslagen, om haar daarmede te dwingen, nobpan , die op
de kruin van een dak ligt,
Het ital, nuca ; de nek,
wordt ook, naar de getuigenis van MARTIN., van de kruin
'Van bet hoofd gezegd.
~OK, m, ,. meerv, nolil:en.
Snok , nik, Van hier bet

o. w., nobben ; nobte ; genobt ; hetzelfde als snikken,
wee....

NON.
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Weenen , Zoodat het geween , door snikken , gestadig afge.
broken wordt• Laet dat nocken varen , bq VOND,,

het mute singultus van HoRAT. ', 1s lang genoeg
genokt. PooT• . Het woord is klanknabootsend. Van her
nokking , en genok bq K . BRANDT.

NON, V. , meerv. nonnen. Eene gesnedene big. Eenigen
houden bet voor eene figuur van eene non , eene kloosterzuster. Zle loop A D LUNG leidt het of van n yden,
waarvoor thans snij'den in gebruik is.
ON , V. , meerv. nonnen. KIL. vertaalt het door turbo,
turben , trochus , een tot , topDie beteekenis is nog
bq de geldersche Landlieden overig , die den gedraaiden
arm aan een spinnewiel eene non noemen. Zulk een
oriel heeft drie nonnen : tusschen twee loopt bet klaau .
Wier, en de derde houdt het spinrokken.
1.ON , v. , meerv. nonnen. Eene godsdienstige dochter,
die zich in vereeniging met anderen, tot den ongehuwden
staat verbonden heeft. Eenige van zulke nonnen nemen
ook de gelofte van vrijwillige armoede en gehoorzaamheid
op zich. Eene non ivorden. Zamenstell.: nonnenkleed,
nonnenklo:oater enz.
Het woord is oud , daar het reeds bq HIERONYMUS
.

voorkomt:, ; ca^stae vocantur et nonnae. ERAsiUS en
MARTINIUS houden het voor een egyptisch woord ; in
Welke taal men godsdienstige personen van bet manne1 jke
en vrouwelijke geslacht dus zoude genoemd hebben. In
de middeleeuwen, noemde men oude menschen, die, in
de kerken , van liefdegaven onderhouden werden , nonnones en nonnanes. PAPIAS , door MARTIN. aangebaald ,
zegt :. nonnos vocamus majores oh reverentiam. Een
der regelen van ST . I ENEDICTUS is : junioree autem
Priores suos Nonnos vocent. Gelgk men dan nu de
bejaarde monniken , uit achting , Patres , Vaders , noemtie, zoo gaf men hun ook den eernaam van Nonni, even
als Bien van Nonnae aan de beilige zusters. Die bena-

,ming is thans ten opzigte der kloosterzusters alleen overgebleven.
NOO D , m., meerv. nooden. De toestand , wanneer iets
met moeite , dat is zeer bezwaarlijk , verkregen wordt :
het Lan er. des Hoods door. Ter naauwer Hood.

De toestand , wanneer men, in de keus van middelen ,
ter bereiking van eeii einde to naauw bepaald is; zynen
Hood
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nood aan Lemand klagen. Vit den nood helper. ,
de nood aan den man kornt. Maeck van de rood
een deught• VOND. JJet heeft geenen nood. In g e .r
,val van nood. In het gemeeneLeven gebruikt men het
van eene persing op de natuurh ke ontlasting : grooten
nood hebbera. PooT bezigt het eens voor noodlot ,
•

voor beschikking. Men gebruikt vooral dit woord van
den toestarid , in welken men van die iniddelen beroofd is,
die volstrekt tot onze welvaart dienen : vele nooden witstaan. In den uitersten nood zqa. .Hood - breekt
wetten. .Hood leert bidden. Oudtijds gebruikte men
het ook voor misnoegen , verdriet : iemand nood doer.
Van bier noodelgk , dat door den nood gevorderd wordt,
bij DoRESL. en HoOFT , welke laatste ook noodel kheid
heeft. -- Noodig. Zamen-stell.: noodbede , bij CA PS . ,,
noodbescheer , noodschikking : aen 't nootbeschee-r• ge.
lieclit. PooT. -- Noodbestuur, noodborg , nooddienst ,
bij SELS , nooddr•ang , bij L. TEN KATE , nooddr-vung ,
noodeloos , noodhelper, bij l\'IAPN. , noodhulp , mannel.

en vrouwel. , een man , of eene vrouw , van wier hulp wij
ors uit nood bedienen , noodjaar , noodklok , brand klok ,
noodleugen , noodlijdend , arm , noodmoord , geweiddadige mood , in het. GELD. PLAN. BORK voorkomende,
noodmunt, noodpenning , in geval van beleg uit nood
geslagen , noodpers . bij CAMPH. -- noodscheer (schaar) :
de noodscheer dreigt den draet mans levers af to
knippen. VOND. , noodschikLelyk ,- - n'oodschikkin,' ,
noodschoot ,- noodstal, noodvasten , noodzaak', noodzakel 'k , noodzakelijkheid , noodzaken , noodzakig,

enz. =— Bar"ensnood , bl/vensrzood bij POOT, hougersnood, minnenood , bij -CATS.
Nood , OTFR, not , nott, ULPHIL. nauth , angels.
,

zeal, neod , nyd , hoogd. noth , neders. nood , jsl.
neid, zw. nod.
NOODDRUFT , v. Een toestand , in welken men znike
dingen ontbeert, die tot onzen welstand dienen , bijzon-der tot onderbouding van het Iigchamelijke leven : iemand
in ñooddruft bijstaan. Wijders beteekent bet (en dit is
de gewone beteekenis) datgene , dat tot onderhouding van
bet Leven volstrekt noodig is: iemancl zgne nooddr•uft
bezo gen. Met nootciruft to voorzien. 110OFT. Bij
APET,. komt een voorheeki nit bet Pesthoek van het jaar
i5oo

i 0 l n

i 5oo VO l : sQ ist nottitii f't den loft zu r•ee.1il, fer,ri men };
ZOO is het noodig , de lucht to zuiveren. Voor rl.00cic1i'i ft
spelt KIL. nooddurf t , zoo als de Ouden schreven , als
zamengesteld uit rood en durf van derven , outberen.
,

Nood schijnt bier het verouderde bijwoord to zijn , dat bij

en de beteekenis , ond er anderen , van.
zeer had , waardoor dus de kracht des woords durft ,
druf t versterkt wordt. Voorts is van bier nooddruf i
tig , nooddruftiglieicd.
NOODDWINGEN , b. w. , ik nooddwonb , heb genoocidwongen. Sterk noodzaken : tot dat Hem nood_
dwongen , om enz . FR.kNTZEN . Van hier nooddwang.
1 OODE , een woord , dat niet anders dan achter bet voorzetsel van gebruikt wordt, bij de werkw. hebben en
voor noodig: hoe Peel lakes helot gib► daartoe an noode ? Ten is haer niet van henen to gaen.
BIJBELV . Van nood, in den z i n van noodzakelijkheid.
OTFR. noti is ,

INOODE 9 bijw.. , ook zainengetrokken in nod. Ongaarn
onwillig : lq'dende noode', dat enz. IIOCFT. Veel liever
gaern , dan nob geclaen. C MF T. Hg leecdt zoo nod.

PooT. Van bet vorige nood; derhalve zooveel als ui t
hood , des noods.

iN OODEN , b. w. , ik noodcle , heb g enood. Verzoeken ,.
anders noodigen : iemand ter manl4/cl nooden. Lust,
daer hem de tyt toe noodt. P®OT. Het woord drukt
eigenlijk nit door di ingende, ook v riende1jke bevveegreden
,

'tot eene zaak overhalen.
1 OODHULP , zie nood.
NOODIGEN , b. w. , ik noodi 9cle , heb b enoodigd. Een
voortd. W. van let vorige nooden : op den geu onner
kost noodig.en. VOND . Van her noodiger, noodigcng.
Zamenstell.: uitnoodigen.
1NOODLOT, a. Lot, (led, als eerie besehikking (ter Voorzienigheid : iecdereen heeft zijn noodiot in de wereld.
Meest verstaat men het, even als bet bijv. noodiottig,
van de mast der rampen en ongelukken , welke de mnensch
in dit katijvige Leven, ondervindt : min noodlot is niet
anders. Diehters beschouwen bet noodlot als een wezen ,
dat straf, wreed en onverbiddelijk is. Zoo zegt POUT

hoe moogt gi/' zoo verslagen van 't strafe Noodlot
kiag en ? En elders : och ! dat laver 't Noodlot s pcz be-leti'. Van vier noodlottei k , noddlotti^q. Van nood en lot.
OCAD.

NOO
OODMONDiGEN, b. , ik fl()OC11flOfldt'de lieb gc
noodmoncligd. l.eu woot , bij ecilige Ltcgtsgeleerdeii j
gebruik , in de I)CteCkejijs van Cefle dochter,, die Onder
ouders , of oogdcu staat , en nog oor onmondig moct
verklaard worden , Legen hai'en zin schaken , of ook ver-.
Jsraebten. Van nood, dat is dwang , en moncligen , voo
inoridig houden.
NOODWEER , V. Tegexiwer,, welke men in geval van
Jijfsgevaar doct; ook noodzakekjke verdediging tegen cenige
grieen: de reden onderstut de noodweer. VOND. Van
nood en weer, verwering.
INOODWEER, o. Hevig onweer: '1 ctJgr/selqk gekiater
des noociweers treft ook '1 water. PooT.
NOODWE[N DIG, buy. n. en bjw., noodwendiger, nood
wenciigst. NoodzakeIjk: ik rnoet ei' noociwendig z4in.
Daar 't noodendig een iecler moet treffen. BILDERP13K. Van bier nooclwendig/zeid. hIRE Ieidt het af van
bet oude wan waan, mange!, gebrek, eng, want, dat
ook bij Ku. voorkomt. Zoo zoude dan noodwendig
iets ziju , beteik men , zonder nood, niet ontheren kan
dat zctr noodi is.
OOflZiNE1N , b w. , ik noodzinde , lieb genoodzind.
Pit woord , gehjk bet naamwoord noodzinning, vindt
nen , in bet hndregt van Zutphen. Men leidt het al van
mood, dat is wetlig beletsel , orn voor het regt te verschijrien , en van z'nnen , geziimen , dat, in het gelder-

sche regt , de beteekenis heft van verzoekender wijze vorderen ; te weten, dat (IC bijgebragte nood voor eeiieu
vvettigen bindcrpaal hij den regter worde aangenornen. In
bet groote geldersche Plak. bock koznt noodsun en nood,vain in den zin van wettige verhindering voor.

i

oo inr , bij\. VaJI tJd , van ne ,

ni en

ooit. Dat (lit

woord , !iest , hij (1(n verh(1cnen tijd gcplaatst wordt , is
bij niminer till lgeween Fhervan wiiken NYLOë , D. y
II000STR. en and eren af. HOOFT zegt tevegt: dat
ru1x nooit 'oorhen creperqkd was. En VoNn.: ik
lieb noch noit inqii dorst gepait. Oul. bezigde men
ook nie, nye: Nie en sn gehesien alsulken. BYB.
i4 .
IVOOR , in., rneerv. noren. lemand, die de landen, oni
bet noorder aspunt gelegen, bewoont: de beprooze Noor.
HOOFT.
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HOOFT. Vouwe1. norm. Zarnenstell. noorman , iemand
uit Noorwegen. , angels. norman , northinan , floor
lieden , ixienschen , die ver in het noorden wonen , noor
wegen.
NOORD, bv. naainw. Het beteekent die streek des hernels,
die viak tegen het zuiden over staat : de wind is noord.
Zamensteil. noordewind. Voorts als z. n., i n : den ste-S
yen om den noord wenden. Van bier noorde4/k : en
iiepeTL W1 toeiz weit nooi'de4iker aan. BóGAERT. iVoor
deliizg , die in het noorden svoont. - lVoordsch , van

het noorden , dat in het noorden is: noordsc/e 6a/ken.
Oneig. is het , bij KIL. , stuursch , barsch , woest. Wj
zeggen thans norsch. Zamenstell. noorbeer,, noorkaper,

soort van walvisch , noordlqn , bq VoNp. noordoost,

noordoostelqk , noordoo&ten, noorcipool, noordster,
noordtwciarder , con schip , dat om den noord vaart
noordactrts , noordwest , noorciwestelyk , noorcwes-

ten, noorcizee, nooiclzqcle, enz
NOTK. ncd , angels. north , ijsl. nordtir , eng. north,
zw. nord , sp. none , ital. nort , fr. nord. WACHTER
VEpE , benederi , af ; Fniscii
an oord. Dn , daar het zuiclen van de warrnte zijuen
naam heeft , zoo is het waarschijnlijk , dat noord van het
inorreiz des noordenwinds ontleend is. B9 de oude heidensche Zweden was IViorcl de God der winden en des
waters.
NOORDEN , 00 Het noorder deel der wereld. De wind

Ieidt dit woord van het gr.

i$ in het noorden. Die aarøvaeit nit het blaeupe
noorden. PooT.

NOORDER , onverand. bijv. naarxiw. Van bet noorden:
De noorder as. Bet noorder liclit. Met de moorder zon vertrekken, iverhuizen, spreekw., stil, bIJ
nacht, zich wegmaken. Misschien doet men beter, met

al deze woorden aaneen te schrijven: de noorderas,
noorderbreeclte, enz. VOND. nogtans zegt: pan over
no order naeu.

1NOOSSELIJK, bijvs naamw. en bijw., noosselqker, noosselqL'et. Schrikkelijk, a1schuwe1jk: een treurigh en
noosse4/k bedrjf. HOOFT. Missehien met noozen verwant.
NOOT, v., meerv. noten. Ond, woord, aanmci'king, aan
Uit het lat. nota. Wjders,
tcekenixg op ecu bock.
S2

2'G N O O.
ecn schl i 't , ult eenige weinige regels bestaande; Z o e

spreekt men , in het gemeene leven , van eene banknoot.
Eindelijk , een teeken in de zangkunst : naar de notes

' g,.
zlnPn

Hij heeft vele
noten
nn tang,
oten
op z^e

spreekwo , men moet gestadig naar zijne bevelen luisteren
en claarnaar zich schikken. ^Zamenst.: zangnoot, enz.
iNOOT, V. , meerv., noten. Dit woordt beduidt , in zijne
ruimste beteekenis, niet alleen eene ronde verhooging ,
maar ook eene ronde verdieping.Voor eene ronde ver..
dieping gebrnnikte men het, in vorige tijden , van de sonde
kerf eener armborst', waarin de pees rustle , bq KIL. .not
van den staelen boghe. Voor eene ronde verhoosing ,
noemt men den knop , in bet midden van een vervvulfsel de soot van een gewell'. Eenen uitstekenden Steen,
of een stuk bout, waarop een balk rust , noemen wij soot
of iieut. Zamenstell. nootsfeen, zerknoot , bij L. TRIP,
Het knopje aan eene roerplaat draagt denzelfden naam.
In engere beteekenis beduidt, in het plantenrijk, eene noot
eene soort van ronde vrucht , in bar{pie schalen ingesloten.
Bierheen behooren pirnpernoot , beiikennoot, galnoot ,
kokernoot , of kokosnoot, muskaatnuot , okkernoot
en de zoogenaamde Pepernoot. In de, gewoonlijkste beteekenis, heeten eenige dier schaalvruchten noten. Notes
pliukken. Noten kraken. Dat is een riarde noot om
le kraken , zegt men van eene zware , moeijelijke s of ook
onaangenarne zaak. Niet eens de pqn cvaerdigh acli-tende deze noot to kraken. VOND. 1(wade noten
1 raken , ierrmand een onaangenaam gevoel van het toeko—
mende indrelkken. Oneig. : het pit, dot in de noote
eens zinverdichtsels zit. OUDARN. Voor den boom,
antlers notelaar, bq KIL , noteler, noteltere, komt het

by VOND. voor: men ent de noot. Misschien gebrnikt
men, bier, bet marine). geslacht beter. Verge). abrikoos.
Zamenstell. notenbolsler,, notenboom, en bet onverand..
nootenboomen , van notenboom, met bet werkw. notenboomen , als notenboomen bout schilderen, notendop,
notenkraker• , notenschaal , notenschil, nootolie, enz.
NOOZE, (bij KIL. noose, lat. noxa), v. Schade. Verouderd woord , waarvan noozel, schadelijk , noozen ,
schaden. Met zamengest. onnoozel is nog in gebruik.
Tilt eene bron net het lat. noceo , schade aanbrengen , r
ell bet ft. noise , twit.

1NTOP
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SOP, v. , meerv. noppen. Pluis op het laken : zonder
eene flop van 't kleedt to zeng en. VOND. In het ge._.
meene leven zegt men van remand , die wel in de kleederen is : h y is goecd in de noppen. Verkleinw. nopje. f q
is in zijne ' flop/es , hij is regt vergenoegd en blijde, als
een kind over een nieuw kleed. Zamenstell, nopgzer-nopjeslaken , zeker laken met noppen. Van bier noppic.
NOPEN , be w• , Ik noopte , lieb genoopt. Steken , prikken : de sporen noopen het ros. VOND. Oneig, , aanhitsen tot kwade daden : de boosheit noopt de razende
gemeente. HOOGVL. Aanzetten , om spoed te makers:
hoe noopt ge mid , om voort to varen ! PooT. Tot

fiver en prijsselike daden o wekken , aanmoedigen : noop
mijn vlijt. PooT. Het dee w. nopende, gelijk ook ,ió
pens , wordt als een voorzetsel gebezigd , in den zin van
belangende, aangaande : naar gelang maakten de bondt,

genooten gissing , noopende de heersehappi e, HOOFT.
Zamenstell. noopgzer.

.Zao°ver de eerste beteekenis steken , prikken is ? schijnt
bet tot ngpen te behooren.
NOPENDE , nopens , zie reopen.
NOPPEN , b. w. , ik nopte heb genopt. Het laken van
noppen zuiveren. De derde nopt en ki olt en Lronckelt.
VOND. Noppen is ook een plaatsnijders woord : eene
plaat hier en daar wat noppen, verbeteren. Noppen
beteekent , eindelijk , in Gelderland , met de tandcn aza:i
lets schaven , en words , in het bgzonder , van paarden
gebezigd , als zij elkander de opperhuid met de tanden
kraauwen. Dit is in het neders. nobben. Van bier nopster , eene vrouw , die de lakens nopt. Het wo ©rd ' is
met nq'perl verwant.
NORK , (norkig, zie nurk).
NORSCH , bigv n.' en bijw. , norsclier, norsclist. Stuursch ,
barsch , woest. ' Het woord drukt 'eigenikjk een onaangenaam soorrend geluid uit , en is nit eerie bron met noord,;
waarorn eenigen noorselt , noordsch , nordsch spellen..
in then eigenlijken zin zegt M. L. TLJDW.: 't verzengde.
-

,

,

zuiden', 't rzorsche noorden. Van bier wordt het on-

eigenlijk voo-r eene stuursche , barbaarsche genioedsgesteldheid genomen, inzoover die zich door een grommend ge1 id naar buiten vertoolit: lemancl een, norselt anttv0o,ci
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NOT, NOV, NU, NUCe

woord geven. Norsse Noormannen. V0ND. Van bier
norschelqk , norsc/theicl.
NOT , 0. Nuttiging , genot : h e t

SflOOCle not bacircie be.
derf van ingewant. HOOPT. Geclierte dat, door de
noodt , lot not gemaakt worcit. HO0FT. Men gebruikt
thans algerneen genot.
NOVEMBER, m. De elfde maand van een jaar ; van het
lat. noembrjs , dat de negende maand beteekent on-tdat
de Romeinen het janr met Wart begonnen. Karel de
Groote noernde deze maand vindinonctth , R. MAUR.
hei'iuisznanot/z. Bçj ons clraagt zij ook den naam van
slagtrnaand , bij do onde Kirubers blotmonat 0111 het
bloed der geshgte runderen.,
NU, cigenlijk eep bijwoord van tjd , schoon het ook, on
eigenlijk, als een voegwoord gebruikt worth. Als bijwoord
beteekent bet het tegenwoordige oogenbiik : het $chlp is
nu eer8t aangekoinen. Tnse1ijks met voorzetsels : van
-

,

Van nu aaa. Tot nu toe. .j_Vu ruimden d'On
roomschen die stad. H0OPT. Nu kwain de evze dan
de andere. Oneigenlijk wordt bet, op velerlei. wijze , als
een voegwoord gehinikt : nu en is 't riiet alleen om sqnent-

flu.

wit geschi'een. BIJBELV. Encle al$ sq nu Jerusalem
genae kten BIJB LV Nit , zoo ale gezegd is 14/el

un rpatzal dat worcien? Nu inannen! lu$lig aun!
Nu, nu , dat zal w,el oergaan.
Tht s oordje Jwdt reeds b'* , KEn , WILLER

nit , hoogd. nu , nun , neders. , deen. , zw. , ijsl. nu- , bij
ULPEIJI nu, nuna , pers. nuh , russ nu, lat nunc , gr'

)w , en als cen voegwoord , zonder a , a vy , finlo nyt , in
de dagehjksche taal nouu'.
NUCHTEN , m. Dc vroege morgenstond : den. thienderi
niichten als Aurora nzilcie enz. K. V. MAND. 's NÜ,Ch'

lens Jioeg 1100FF spelt 's nuchients dt schrqven
S nuckterits geonden. Thans zegt nienoc/ztencl.. Ilet
woOrd schijnt , met nacfzt , van eenen oorspiong te zijn.
INUCUTER, (ook nueizteren) bijv* no en bijw. Oat in den
'

vroegen morgenstond is, dat O: denzelven betrekking
hecft, of daann gegiond is hij Dichteis gebiuikelik
ook tooni hem 't nuc/itere licht de huic-'erige steclen.
the den rutchteren dageraet in 't kriekn
welkom he-et.
'
POUT. Oneig., die nog zoo is, als hij

PO0T.

'5 inorgens opstaat ; die dus dcneIfden dag iog nicts ge
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geten en gedronken heeft : ik ben nuchteren van huffs
gegaan. Ende ik en wilse niet nuchteren vczn mij
later. Bu RELY. Bepaalder , niet beschonken : die 7nan
is zelden nuchteren. -den nuchter ka f, dat de koe
niet gezogen heeft ; voc its een kalf onder de drie weken
and ; oneig. , ecn lafI'e jongen. Fig. , inatig : dat de nude rnannen nuchter zijn , stemrnig , voorsichtig. BiJBELV. Van bier nuchterheid , matigheid in drank. Zamenstell. ontnuchieren.
Nuchter , nuchtern , hoogd. nuchtern , bid NOTK.
nuchtarnin , in den zwab, spieg. nuhter , nederse nog..,
tern.

I^IUF , v. , meerv. nufen. Verkleinw. nuf°e. Een onnoozel vrouwtje , dat met niets voortkomen kan , dat zich
riiet weer to redden. Ook een neuswijs , trotseh meisje :
tivat beeldt die nuf -- dat nufje , zich wel in ! Van
bier rzuf en , (noff'en bij de Gelderschen) talmen , nufachtig , talmachtig. In bet eng. beet nifl'e , eene beuze-^,
ling. BO KIL. is nuf mannel. , voor eenen wgsneus.
INUGGER , zie nuver, en srzogger.
NUK , v. , meery. nuukken. Misschien , hetzelfde als bet
hoogd. M ucke , eene verdrietige loim ; o.ok onheusche
1itwer king

eener onbestendige eigenzinnig heid , welke zelfs:
we! tot boosheid overslaat. 'U'erder, elke aanval van eene
verborgene , kw le gesteldheid des gecnoeds ; schalkheid ,
loos heclrijf : 's iWans deugde spreekt glen man van
booze •nukken v/•J. J. DE DECK. Sq bedencken Moose
nucken. DORESL.
INUL , v. , i meerv. .:n,ullen. Een cjferteeken , in de ecdaante
van eenen Heinen cia•1el , dat op zich zelf niets is , maar
alleen cue aafLwezigheid. van cenne talretter beteekent. bait het
nut/us , nulla. , geen. ..,gene drie met zes nullen.
Jig is marts epne nut in cijfer , zijn gezag geldt niets.
lat.

In het gemeene leven gebituikt men bet a.ls een bi w.
.nul en van Beene waarcle.

NUN, v., meerv. . nunnen. Zoo noes men , in Noordh. ,
een zuig o je , wa rin zoetigheid is, waaraan men kleine,
kinderen Last z«i ;erg. Vasa bier het onz. w. nunnen ,
wan eene nun zurgen. Zie nznnen.
INUREN , o. w., ik• nunide , he'b genruu rd. Een woord ,
op de Veiuw in gebruik, dat gene d wordt van eene koe,

wairneww derzeiver ujer,, op het laatste van hare dragt ,.

I

zic

N u 1, NUS, NUT.
zich hegint to spannen : de Lo e begirt to nuren. B
KIL. vinden wij neur , eur, uder , dat is ucjer.
De voo •zetti.ng van eerie by sonitnige woorden is be.
Lend.

MURK , (nork) , m• , rneerv. nurken. Een mensch , die
zijne onvergenoegdheid door knorrige taal aan den dag
legt : een nurck an ongetoomden aert. CATS. Van hier
nurkachtig , het on.z. w. nurken , dat met het hoogd.
norgeln ovcreenkomt, nurkig. Alles van den Wank gevormd , als knorren , norsch enz.
INUSSELEN , o. W. , ik nusselde , heb genusselcd. Talmwerk doen. Van bier nusselaar, riusselarij. Misschi^n ,
met knutselen verwant ; of , door verwisseling van letter,
met nujfen.
NUT, byv. n. en bijw., nutter, nutst. Nuttig : niets
nutter , dais een voorzichtig wantrouu.en. POOT. Dan
draagt ions laden nutte vrucht. G. BRANDT. , (mooed:
Jet ware Item nutter (beter), 'dat eenen meulensteen
enz . BIJBELV . Men gebruikt het 'ook zelfst. van het onz.
geslaclbt , zonder meerv.: I'at nut steekt daarin ? Nut
aanbren,gen verschaf'en. Te nutte makers. HooFT
bezigt ook not : hem treft hue,' not er4 goed. Van hier
nutbaar., dat nut aanbrengt , bij RODENB. , nutbaarheid,
nut tel/k , :net voordeel, nuttig, nuttigheid , nutzaarn,
veroud. w. Bij M . STOKE vinden wij nog een hiervan
gevormd , ' dock reeds verouderd woord , namelijk nutschczp : onlanghez hi de tutschap nar. Ook in eeneu
brief van AELB. V . BEYEREN , i 378: om nutschap en
de oorbaar,. --- Zarpenstell. r utteloos nutkundig ,
bij VOND.

NUTTEN , o. en b. w. , ik nuttede , heb genut. Qnz. ,
xnet hebben, not aanbrengen : wat nut ores zulk eery
Ijoek ? Als voedsel gebruiken : de priester nut en eet.
VOND. Bedr.: ze nut het zonder rechten smaek. DE
DECK. Voor genieten gebruikt het CATS: maer yeder
nut de lucht. Van bier nutting. BIJBELV. --- Nu18e1,
voe^lsel.
Dit oude woord is bij ULPHIL . niutan. , grcniutan ,
bij OTFR . ginuzzen , bij wien het voor genieten voor-

komt, hoogd nutzen , nutzen , neders. nutten , benutlea, angels. notian, nytian. Het stoat in een naanw
y erbancl inet r4ieten geniete t. Het lat. rtt i is, slechts

door

NUT, NUU, NUV.
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door de afwezigheid der is , hiervan onderscheiden. Oorspronkelijk heeft het eten beteekend.
NUTTIGEN, be w. , ik nuttigde , heb genuttigd. Voortd,
van nutten : spas nuttigen. Met het nutl i,; hen
der spgze. HOOFT. Van hier nuttiging.
NUUN , V. , meerv. nunen. Een Gron. woord van onzekeren
oorsprong. Men verstaat , daar ter plaats , door nunen
we

ledige zeeschelpen , inzoover zij dienen zullen voor de
kaikbranderijen. In het hoogd. words AVonne van eene
ledige ruimte gebezigd.
NUVER, bgv. n. en bijw., nuverder, nuverst. Insgelijks
een woord, bq de Groningers in gebruik , met bet verkleinw. nuvertje$. Dat staat hem nuvi!•. Een nuvere
jongen. Het heeft deels de beteekenis van net , aardig ,
fraai, deels van vlug , vaardig. Misschien, daar de ver—
wisseling van keelletters met lipletters (vooral van de harde
ch met f , als achter,, after; ook wel van de zachtere
g met P, als aveger, eveger,, egger), in onze taal, niet
ongewoon is, zoude men bet, voor nuggher,, eno,ggher,,
dat bij KILO voorkomt, en die beteekenis bg KIL. en
HALMA. heeft, welke de Groningers aan hun nuver geven ,
kunnen aanzien. Voorts , is by MEYER en KILO een
werkw. nuveren , .uveren , in de beteekenis van eischen ,
begeeren , overeenkomende met het lat. avere. Misschien
peen klanknabootsend woord I dat den bjgenden adem uit.

Art;kt,

S3

0.

o.

o

is de veertiende letter van het Nederduitsche

gelijk zij, onder de klinkers , de vierde in orde staat,

.AB~,

Zij,
door eene ronde opening van den mond , uitgesproken , hebbende nogtanseen dubhel geluid, alzoo
zij dan eens zacht , dan' eens scherp is. Zij is kart en
zachtin hond en dol: een dolle horul; zij is kort en
scherpin norsch. en k()/1: een n.irsche l:6pc. Wederom
is zij lang en zacht in boper (metaal); zij is lang en scherp
in looper, oerbooper• . Zie hierover breeder mijne Nederd, Spraakk, D. I, §17.
0, een geluid , waardoor "7ij, o.p eene natuurlijke wijzo ,
onze gewaarwordingen uitdrukken, Het is een teeken van
verwondering en aandoening: 0 .• wel]: een sohat l 0
hemel l 0 beboorlq be aooruletorui l O! dat gi.t wijs
toaret loG'od! gilzijl miin toeoerlaat, PSA'LM:~ER.
Men ,plaatst dit tusschenwerpsel oak wei achteraan: Iiij is
fGoo'8el"oon, o l !vIet eenen vierrlen naamval :;; 0 ;m!J~
verou derden , mij ajgequi/nden man I .DE DiCK.
wordt

t

Dit tusschenwerpsel , als door de natuur zelve uitgewerkt , is bijna in alle talen 0 , oh;
Het hebr... ,~, het
gr. Ol, het lat. eheu , ODS ach. en och. zijn daarrnede
naauw verwant,

OBLIE, v, , meerv, oblien, Eene zeer dunne wafel, Verkleinw, oblietj«,
Zamenstell, obliebaklcer, obliebus ,
obliedoos , obliedraaijer , anders oblieman , oblieqzer ;
oblieboeb ; enz, Het woord is , met het fro oublie , nit
lJct lat. obla ta HfkolHstig.
Zie oucoel ; dat van dcnzelfden Oorspl'ong is.
OCF~AAN, m.
meerv, oceanen. Dit woord, nit de fabeIleer del' GrieJ<en en H.onleinen ontleend, is eiaenhjk de
It

naarn van
vo or den
Oceaan.
\Hlf oude

ecncn zoon van Coelus en Vesta ~ welken men

C;·od rler zee hiel.I : op 't zi/te veld van ]I'ader
BOGA:ERT.Van l:aier worrlt bet, in navolging
heidensche dichters , voor de zee in het algameen

OC,
FI
OCT, ODE, ODI, OEF. 28

meen genomen. Een motc1ig zeeman ploegt grust

den oceaari. ROTG. Fig. : de wcjerej , nit een' oce
nan vatz schriften opge)SCht. VOLLE.NH. Van hier.
oceaansch : ocectensche dieptek VOND.
Het woord is uit het lat. oCectnu8 , endat ult het gr.
In bet .pers. Ijeot ukianus do werddzee. Met
o,cEzvOc

schiint daarom ecu woo'd van. oostersche hekomst te zju.
Er is, ceri oud woord caçh , dat water bedujdt , lat. aqua;
tnissc1iieii behoort bet tot eerie en. dezelfde bron.
OCR , een tusscJiw'werpJ , waartloor wij een geluid nil; deny
boezem $WQten WUhi1' wLj zekei'e aandoening willen te
kennen geeu oc/ , inqn rierd Oath , ware hq aoot

geboren I .ch of g/ naar. rnqnen . raad geclaan haddet ' och dat (Tod ga'e I Och ' /zeb zk tktt 9erdlend?
wqkei sitItcne 8eqgen, och F och I
Endo M
BIJBELV.

Men plaatst ,,,ter verrneerdeEing van . de klagt,

er 00k arm aôhter dte czq , och `..arml, bijmoedg
plukt. POOT. . 004 armem:!. was lij de •Ouden eon
wone uitroep. Och ph3gt Muhugs ook gebezigd te worwo

den soor of, en ochie voor ofte Voor och gebrulktq
then ook oi,oei.
OCUTEND, uhtencZ.
OCTOBER , m De uende maantI van bet 'a- ar . (van het
lat. october) , die , bij de
RoeLnn
,de acb.tste was",
ii
. een en dertig dagen telt. Wij noemen .deze maand cnmaancl, UI navotging van Kaiel de Groote, othdat ile
wijnoogst, gerueerihjk , in de7A1ve voorvalt In de chtste
eenw had 74J bj R MItTJRUS den naam van nc1nanoth , windmaand. De saksen noewen Jiaar zzad -of
zaa zrnaand.

ODER , V. Eene rivier.
ODIEF , rn + rnèery odven Zehere sóhaaf, hçj tunmer-.
1iedci clus genoemd , waarmede men Içjstwerk rnaakt Men
xoent bet Iijstje zeif, daarmede gemcttrkt , ook wel met
denzelfden. naam. Sommige immerIieden heeten ha
ojiefi.

OEFENEN, b. w.. 1k oefencle. heb geoefencl. Door,
dikmaals Irhaali1e bevvegingen, óok dnor rig-e-, behan'
4-cling vaciiieid verooraken kriçwo1/k in den . wa.pen/ande1 oeJeiurn Zich in de talen oefenen Wijdes veiliest nn ht denkbeeld ecner herhaalde Jiande'in3.

S4 O EG,- OEI, OLD., O Er .
ing , en dat van plegen on doen blqft sleclits over , ala
wraak oefenen. GeregtLgheid oefenen. Het oefen t
alle ale maclit van 't eerste Beest. BIJBELV. In den

dagellikschen styl gebruikt men bet orizijdig , voor over gods.
dienstige waarheden spreken : wie zal overmorger oefe..
nen ? Oul. werd het voor bonwen , bebouwen (van het land)
gebezigd: het land oefenen. Ook voor eer bewijzen, aanbidden : also dese luden haer goden geoef en t hebben.
BYB. 1477. Van bier' oefenaar, oefening. Zamensteil.
oefenkamer , oefenplaats , oef enschool enz.
Ons oefenen scbgnt een voortdur. werkw. van bet
nude - oefen te zqn. Zoo heeft NOTK. uoben en uoberen.
In eene voorrede., voor eenen ouden duitschen Babel,
te Keulen , voor " bet jaar i488 , gedrukt , leest men :
daarmede 8iCh te oeven. Zoo ook aldaar het naamw.
oevyrtgh. Het, lat.opus, operari, behoort hierheen.
OEGEN , o. w. , ik oegde , heb geoegd. Een zees oud
woord , dat , in onze alleroudste schriften gevonden words,
in de beteekenis van moeten , behooren. Het konit voor
in de ALRENYESTE WILCKOEREN VAN LANGEWOLT , van
Let jaar 1282': dan oegen de eerste kinder dat halve
bodelgoet daei• cif nemen. let komt overeen met
bet, engelsche verled. deelw. ought , dat evefleens gebruikt
worts. .Het beteekent, eigenlgk , hebben , dat den zin
an tnoeten heeft , als : ik heb tnij le wachten. Het- is
betzelfde woord als .het angels. toegan , bebben , ' gr.. Ezity.
In de oudvriesche taal , leest men bxj SCHOT BEscHR.
VAN FRIESL.: so aeghma (behoort men) sqa fora hand
of to *laen.
OEGST, oest , zie oogst.
OEI, zie och.
OJEKEN , be w., ik oekte' , heb geoei't. Veroud. woord,
dat vermeerderen beteekent. Dit ek-en is - de bron van
ons woeker,, waarvoor oudtijds oeker geschreveii
,en beboort tot eenen oorsprong met au-k. Oeken is bet
angels. ecan, eacan, oecan, moesog. aukan, lat. au ere, gr. evio

O N., eene klemstaartige basterduitgang , die aan bet einde
van eenige zelfstandige naamwoorden gevonden wordt , als :
katoen , blazoen , latoen , plantsoen , festoen enz. Deze
uitgang is, door de Fi'anschen , tot ons gekomen , die
deazelven waarschgnlyk van de Italianen hebben, welke , er
zich
-
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zich van bedienen , om lets, .dat groat is,, nit to druk-ken ; zoo is b. v cases , in bet ital. , een huis , casino
een huisje , en casone een groot huis. Vele dezer woorden worden , bj ons , in bet onzijdige geslacht gebruikt,
als fawen , gu joen , latoexi , menizoen , Permiljoen

enz.
OEST m. , meerv. oesten. Het zelfde als noest , knoest ,
kwast in eenig hout : men tweet Evel , die een harden
oest met 8tompe begtels kerven moest enz. P. BAARDT.
In Groning. is dit woord veel in gebruik.
OESTAL , (bg KIL. vestal , oestele , oestael , oystal ,
oostal) , z. n. ; meerv. oestalen , (oestelen). Een stormtuig , betwelk men , oud tijds , in bet belegeren van steden
gebruikte, om daarmede zware pglen te werpen ; de catapulta der Romeinen. Men vindt bet driemaal bij M.
STOKE gebruikt , zonder dat eene der plaatsen het geslacht
beslist. Ook een verheven tuig , waarin men misdadigers ,
welke men pgnigen en uitrekken wilde , ophing : ende

greep Sinte Vincentius , ende lieten hangen in een
oestel , en lieten wtrecken. DER SIELENTROEST. Eindelgk beteekende bet eenen suit, bij KIL. 3tt2tumen.
HUYDECOPER zegt : mogelgb is het , in zynen oor-

sprong, niet antlers dan hoogstel.

OESTEN , zie oogsten.
OESTER , m. , meerv. oesters , oesteren. Een bekende
schelpvisch. Zamenstell. pareloester. --- Oet terbaard ,
oesterbak , oesterbarik , oestereter , oesterhuis , oesterkreek , oesterman , oestermesje, oesterpastei, oesterplaat , eene kreek , waar oesters groegen , oesterput,

eene oindiepte , waar men oesters plant, om vet te later
worden, oesterschelp, oesterschip , oesterschuit, oesterton, oestervat , oesterpaatje enz.
De naam van dezen schelpvisch is in vele talen gelqk.
Hoogd. duster en osier, neders, oster, zw. ostra ,
angels, ostre , enge oyster, fr. huitre , ital. ostrica, spe
ostra , bretann, astr,, lat. ostreum , gr. aspEOV.
OEVER, m., meerv. oevers. Waterkant, zoom van vaste
garde langs een water: diet bq den oever. HOOGVL. In
bet bijzonder,, zeestrand: Zant aan den oever der zee.
BJJBEi.v. De kant of rand eener rivier: Poor Jephthcz
vlugfit naer d'oevers der Jordaen. VOND. De uiterste
rand,
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rand , of leant Bens dings : op den

oever des graft.

Oneib.: aan dent oec'er des doods. Zamenst. oevera as ,
anders haft, oeverzand , enz.
WICHT leidt het van het oude as , au , water , e ll
weer, een dam, af.
OF (oft , of te), een voegwoord , WWaarvan men zich , in het
genxeen, in twijfelaehtige of onrekere otnstandigheden be_
dient , vereischende , zoodra er niets stelligs of volstrekts
gezegd words , eerie aanvoe ;ende wi s : ik zal vragen , of
hJ het zich nog ivel herinnert. Z j tuft/den zeer,
of het du s voorgevallen ware. Men gebruikt het ook
voor als of . h j gelaat zich , oft, 1 q Bier partije
gunst toedroege. .HooFT. Men vindt bet ook als een.
voegwoord van toestemming, toegeving of gq dat zegt ,
het kan nie'l oaten. Ik weet niet peter , of hlj is
dood. De onden schijnen het ook voor zoo , ind i.en ,
gebruikt to hebben : of ghi Latin verstaet. GULD. TR.
Iloogd. oh , eng, if. Als een voegwoord van uitsluiting,
onderscheiding , ook wet van opheldering : hij .rnoet te
laat uitgereden z n , of eeri ogeluk gekreg en hebben. Menigrnaal dient }yet tot verklaring of opheldering:
Tartarus erneticus , of Graz wgnsteer2. in let gemeene Leven , gebruikt men het dikwijls , o uu een onzeker
getal uit te drukken : eene el of zes. Een stuk of' lien.
-

:

j

Hoogd. Oder, neders. edder,, eaig. or, lat. ant, gr.
,,, ,2T6 , , Tol hebr. IN , a.rab. '1 ;.
OFFER , o. meerv. tiers offeren. Elk zigtbaar ding,
hetwelk men der GGodheid, tot eon teeken van zij, a eigene
overgaaf aan Dezelve , tooebrengt : een bloedig offer , of
slagto fer, als het in een levend dier bestaat , dat geslagt
word t. %Terder el'ke zaak , welke men , ten teeken van
eerbiedige onderwerping , aan bet Opperwezen toewijdt :
laat ury hemelsch ripxgezagh 't gebrekkigh offer hier
verdragen. PooT. Wijders alles , wat , tot in standhou—
ding van de plegtige godsdienst en bare dienaars , gegeven
words. Van bier alle andere' gedwongene giften , met
hoog gezag gevorderd : h J moet ten offer koinen. In.
oneigenlijke beteekenis, is het eene zaak, den eigeudorn
van welke men, om Bens anders wil, varen laat; als ook
een voorwerp , waarop Bens ' anders schuld o verged ragen
worth; en verder elk ding, dat bet voorwerp 'van een
kwaad is , dat door anderen aan hetzelve toegevoegd wordt;
wauj
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winneer fit, t beeld . van cc" bloedig offer ontleend is :
werd cveldra een offer vcan de woede des yolks.
Zamenstelling avond of er , brandofer , d ankofer _
f

hejof fer , li/kofer , rnorgefoffer , schuldofer , slagt-!

offer , zoeno er, enz, 'Voorts o ferambt , oferbeest, o f'erbloed, o ^rbus , oferdrenst , of erdier,
o ergeld , ofer, ti^'ewaad , oerhuas, o J`'erkelk, offeroff
errna^zl , ff
'^ , oferkleed
•
o errr_es ,
ktst
, of er ,^oek
.
, oferpriester, offer'erplegtlghetcl,
o erpenning o„
(• ^, u t ^ o^erU^nder, voor ie rnand die het offer nasorenp
f

de, one erzoekt, vindt en voorzegt, wat te gebeuren
staat; ojJerwet , .offer/n, enz.
liet heeft eenige overeenko nst met bet lat. of erne ,;
ob erre en het gr . EwiPopa• Wij hebben een oud worci

bel en , dr agen , waary an opbeuren ;; zoodat het eene letterlijke overzetting van de latijnsche uitdrtikking kan zijn.
Zoo beet in bet angels. toter een offer , van toberdn ,
toebrengen , als zeidet gy toebeuren.
OFFERANDE , v. , meerv. ofernnden. Het zelfde als
offer : door eerie kostelgke offerhande. VOND. Het is
een onduitsch woord , uit het 1r. offrande , van het basterd!atijn oferenda, zonder h te 6pellen waarvoor men ,
in goed iiederduitsch , zegt offer.
OFFEREN, b. iv., ik offerde, heb geof erd. Een offer
aan de Godheid brengen : zijn heerlike uitvaart , orn
den Loden to o erern. B6GAART. Uit eerbiedigheid
schenken : 'k dacht mi/n schoone een zoet rozenkransje
t' ofren. FOOT. Prijsgeven , aan Bens anders geweld
overgeven: D'Egiptsche bloodaert heeft aan Cezars
haet door schelmsche list de zuil an uw' 8taet geoferd. J. DE HAAS. In het gemeen , sehenken , geven :
z offert harem zoon de cvcipens van Vulkaan , het
harnas , schilt , en degen. VOND. Zanienstell. opof eren. Van bier offeraar, off'erirz , bi I oGST., enz.

OFFICIER, m. , rneerv. o ciers , o ficieren. Uit het fr.
oficier. In het gemeen ie:1annc1. , die een openhaar ambt
bekleedt. Zoo noemen wij nog cenen schout of cier , of
hoofdo/cier. In de gewonne beteekenis , is het een beveihebber bq het krjgsvolk ; ook wel bj de gewapende
burgery.
OFSC HOON , voegwoord van toegeving ; hoezeer,, alhQewel.
Bet enkele schoon words meest gebruikt. Het is zamenge_
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gesteld uit of en het woegwoord ,choon. Zie schoon
(AGE, zie oog, oge.
Of , tusso ienwerpsel , zie och.
OIR, zie oot.
O[RBAAR enz. , zie oorbadr.
OKER , (oudtqds ook ooker) , m. Eene rerwsoort , die uit
zuivere metalen 9 door zuur opgelost. , gemaakt wordt, en,
naar den acrd der metalen , hare kleur heeft. Men vi n d t
gelen oker en rooden oker , anders engelsch bruin
genaamd. Trier manieren van verrven -- den ghelen
oker een van die vieren. VAN NIANDER.

Hoogd. Ocher, fr. ocre , ochre , eng. ochre, ital. ocra.
Het is uit bet lat. ochry , en gr. wxpa ; axpoc is bleek ,
bleekgeel.
O KKERNOOT , (okernoot) , v. , meerv. o,U ernoten. Walnoot , groote noot. Van bier okkernotenboom , in het
ondvlaamsch okeler. TEN KATE brengt de eerste helft
des woords tot bet angels. ecan , ican , vermeerderen ,
waarvan ons oude oeken ; om de uitstekende grootheict
van deze moot.
OKSEL, m. , meerv. oksels , okselen. Holligheid onder
den arm : de elle tot den oxel toe genomen. BIJBELV.
Zamenstell. okselhaar, okselschrooi , okselstuk , in eeit
- hemd , okselstank. Bij OUDAAN vindt men knieok sels
Misschien uit bet lat. axilla , fr. aisselle , hoogd. 4c1lsel.
OKSHOOFD , o. , meerv. okshoofden. Een zeker groot
vat voor wijn of bier. Bij KIL. luidt het ocksliood ,
oghshood (hood bij IiuvG. voor lioofd , gelijk de Dortenaars somtgds ook nog zeggen) , neders. oxhoofd , hoogd.
Oxhoft, eng. hoghs/cead , zw. oxhuf vud. Waarschijnlgk is ons woord bet oorspronkelijke , in andere talen
overgenomen. Misschien is, bij eene of aridere gclegenheid , eene grootere soort van wijnvaten met eenen ossenkop geteekend, dat tot deze benaming aanleiding kan gegeven hebben.
OLEANDER, oleanderboom , zie rozenlaurier.
OLIE , V., meerv. olien. Eene vloeijende vette stof, die
zich in water niet of zeer weinig laat oplossen, ligt brandbaar,, en uit velerlei Iigchamen getrokken : olie van atnandelen , lelien , rozen , raapzaad enz. Olie Iversen.
Olie slaan. In liet gemeene leven , heet men rasp- of
1jnolie slechts olie. Zoo noetut men ook olie van olgveu ,
ill
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in bet dagelijksche leven , o1ic oi /JOcilwiie. I de Gei

zett. van den itrn worth ue o1ijIic a!ujd sleclits otj
geheeten. De 1ieihge olie , bet Iaatste olieseL De Ji'de
lea en grooten smeeteiz olie ía het pijur der burge_
lqke beroerte , maakte.ri dezelve nog heviger. VAGENAEIL
Olie hteft , in de zanienstelling van eenige woorden , ook
wet dc beteekenis van eenen olijf, als : olieknods , olie100f, beicle woorden bij PooT , otierots , by MOONEN0
Van hier olieachtig, olieaelztiglieic1
Zamenstell. olie-.

bak , oliebtok , olieboom , (on!. voor o1jfboom : luzelt
lwiglzeii cle8 ohboem9. BJJB. 1477) , o1iedroesem , oliehef, olLekan , otiekoek , oiiekruik , olieinole,z , olie.
pera , oliepot , olierqlc , olieslagei' , oliesleen , olie.
ton, olie.'at, OlieI.'er%4-', oliet)erkooper, oliezaclit, bij
CAMPH. enz. - Balsemolie , boolnolie , nootolie ,
Liagolie enz.
ISIDOR. ole , OTFJUD. Oil, iioogd. out, neders. öz]e
ULPUIL. aley , zw. olJct . angels. ele , eng. oil , pooL
oley , fr. huile , ital. oglio lat. oleurn , gr. eAr. l)
oorspronkelijke beteekenis schijnt dio van eca vioeibaar
vetachtig Iigchaam geweest te zij n van bier, dat in bc
angels. zwaar,, vet en voedzaain bier ectict heet , eng a/e
zwe oel, neders. 61d , waarrnede men vi , dat bij Eu—.
STATHIUS voorkomt , kan vergelijkcn. Zie ons aal. VaO.
bier bet w. oliè'rz , met olie bestrijken waarvan oiiesei
OLIFANT , ( elejant) ni. , rneerv. oli/anten. Een Inilis:
dier,, niisschien bet grootste van a! de vicLvocLige dkei
Zamenstell. olzfantsbeea , oneig eeu beel dik been , oii
fant8papier, zeer groot papier,, olzfanissauit , oLifantstand. Olifant , elefant is nit hat lat* eleplias
gr. eAecPcec. Gelijk het diet', zoo is deszeifs iaam zeker ui

bet oostcn. SCHINDLERUS leidt Let van het arab piL.
met bet lidwoord al, el , af. Zehei' is het, dat ivoor
in de clicild. Overzett. van den B!JB , tanden vai deii
P11 beeten. BOCHART meent zeus, dat tie naam van den.
Olifant, bij de Ethiopiërs, Egyp tcnaa is en bewoners vai&
bet uiterste Iridië, VII zoude geweest ziju. Dit dier zonde dan, nit hoofde zijner verbazende grootte, dozen
naam dragen, daar bij de Arabicren, in wasdont
en grootte toenemen to keunen geeft. ADELUNG brengt
de eerste Iettergreep van dit WOord el, ol tot con oact
stamwoord al l ci, hoog, groot. Zie olin.
rj
OLIJF9

o LIJ,

•.go
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m.,

meer'f~ olilJen. Die boom, ait win. b.ii!o:
de boomolie geperst wordt; anders olieboom» dell ol,.!
60Plln a/Ie andere boomen 16 (i(:ht(Jn. VOND.
Reeds
Yin cuds was lJij een zinnebeeld des vredes I me' geaegenden oliiJ l1erciert. VOND. Vooi' de vracbt zelve is
het woord vrollwelijk: die mel dB grolJne olgf nog
prQ,lJlen lane VONb. Van hier bet onverblligb. ali/pen,
olijpen hout. Zamens&elL o/ilj1Jerg, olijf6lai/" olifl!JiJo"ifl,
olit/irans, o/illolie (olij"eTlo~~e) oI9fta.i, ~l,Jl1tJi'~;",
ollJuenl:leu,.. ol,,,e,,oog'" ol'l"e"f,Jorml6, enl. .... .
OLlI\JP, m, Van het gr. en lat. olympu8. Een lebergte
ill. Thes,lI)ien, he&welk zich' met eenige spitseD in· de wolken verheft , en in de fabelleer der Griel(en en RO'meiDea ,
de waning van lapiter en de oppersle Goden "8S.
OLl\I, m., meerv. olmen. Eene soort van hoogen ialaDdsehen boom, behoorende tot de ijpeD, hebbende , om ·de

OLTJli',

d'J:~ne takkeu roweren bas~, dan de 9peD:

t"'~ltl.'tOt·1J
Oll/~b'J~ch.,

."n

"'~"'t ~fJn

aen den olm, VOND. Van hler olrnlJlJo·11I,
olmmei ; o/mta!.
.
Ao(\gd. Dime, angels, elm, eng. elm, zw•. "1m, deen,
alm , ij"rl. almur; lat. ulmus, ita). olmo, fr. orme« o inrlat ~leze boom, in geheel Eoropa, inlandscb is,· brengt
A')EI4\J~G ill deze namen tot eenen algemeeuen oon~ro.~g,
to~ het oude stamwoord al, el; hoog , groot; omdat :de
8chj~~lijke' groei vaD desen boom, tot eenl aaDzi"':l~ij~~
hoogte , elk in de oogen valt.
OM. (1) een voorzellel, da& in ver.cheidene beteekeDi. .en
gebruikt wardt. Eenen iIza,,,tel. om
rug "l!'ngtJ"~
G6/ijI: een ,,,,o!f om de 110/1e BcnClepBl;ooi losr,. ·VoND.
Een hran» pall, bloemen om het kooJtl. Temand om
den kala IInZIen. Den .'e"en 01n de wsst wenden.
Om loa,!!" lome". Om Pinlsteren pertreilen. Om
den anderen dag de boort« IzebbtJ". Om ket leven
Eomen , bet leven verliesen ; zoo ook om hals raben;
Om neeringe te boomen, HOOFT. Om ;,etll hidden,
pragefl" 8chriJven, spelen, ens,
Om "'TOOl: roepen.
Om loon dienen. "'orden nie' twee ml'8ckl;ens 'om
(voor) sen pennincis'/;en IIe7lQcht? BJJBELV. Om God.
wile
Hierheen behooren de zameDstellingen daarom_
hierom ; waarom, nergenlom. Om, vooraan, op eeD·
brief, of biJjt't; docb het sobraik 'Verki.t ·dan ·om."".',
omme de", Beer CDZ.
:
f
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(2.) Om wordt ook als een voegwoord gehezigd , wanneer
men er de onbepaalde wijs met to achter plaatst. Hlj
deed dit , om licrar te be/icigen. Hi gaf den overse e
onthiet, om zicl rneester der stad te rnctken. Hierop
zegt L. TEN KATE ( van zicli nzeester der stad to
cc makers is volgens het gebruiL en buiten duisterlleid van
,

t< zin. Zonder te. Zo® leest men in ooze BJJBELV. ,
van din 'en scvaer om verklaei en , dat is om verklaer•d
te worden. Doch er is hiervoor geene genoebzame reden ; en zwaar orn te verkiarera zal we! even duidelijk
zijn. Dit voegwoord om mag men weg!aten , als het geene
bedoeling of oogwit aambaidt , als : ik ac t het overtol-.
E.G., om van dit onderwer p nneer te spreken ; men
zegge liever : ik ac/it het oa^ertollig , van dit onder-were nicer te spreken.
(5) Om is laatstelijk een hijwoord. Zoo gebruikt men het,
in let gerneene levers : die weg is oi,nn. lie week i&
haast om. De f-Uind is orn. (I) in en om , aan alle
kaslten. Mijn hart keert orn en om. H. SCRIM.
In zanienstelling worclt orn ook gebruikt; en we! met

andere voorzetsels , met bijwoordeul en voegwoorden , het
zij voor- het zij achteraaan, as : oindcct , omheen , onv..
her, rondom , kortom , dhaarorn , /iieroin , waar
om enz. Met bijv. naamwoordenn : om zsiag tig , omsig.
tig, enz. Met zelf st. naamwoorden : oi.zdraai , om.
weg, omkreits, of mhangsel , omleer, omval, omvang,
omvrcza , o rzrveg , omz gt , omn.:^ vcri m , omzwier,a,

enz. Als voorzetsel words het cok met werkvvoordert
zamengevoegd , ca is dan ecu schheidbaar , en dan weder
een onscheidbaar voorzetsel , naarnnate tie verschillende
beteekenissen der werkwoo nlen zuill s soinwijlen vorderen.
Scheidbaar is het in otnbuigen , boog om , omg eboen, Onscheidbaar in omringen , ornring de , on-.
r•ingd. Met. om zamengevoegde werkw. z q , b. v: :
omarbeidern , ombanden , ornoazuinen, ombedelen ,
ombladeren , omboenen, ombolu'erken , ombonzen
ombouwen , ornbreijen , ombriesc=lien , ornbi-om men ,
.ombruij.en , oinbrullen , ombuitelen , ombulderen !
omdansen, orndelven , omdi t en , omdobberen, onzdolen , omdouwen , orndragen , omdraven , omadrentelern , omdr Jaen , orndrillen , omclringen, om--

roogei, .omdruipen , ornd ruk k en , o^ndwalen , ornfiad..
T2
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fladderea , oingapen, omgieren , orngoo fen , o ,n
grabbelen , omgraven , onigroelerl , omgr gpea , o _
haken, omhakken , omkanden , omhebben , ornhanker, ,
omhippen, omhoepelen , omhooren , omhouden, orrL_
hourven , omhuilen , omiagen , onzjanken , omkaatsen , omkallen , omkappen , omkegelen, omklappen ,
omklimmen , omklinken, omkneden, omknellen , omknikkeren , omknippen , omknoegen, omknoopen,
omkogelen , omkorsten , onzkouten , o,nkreelen , omkreuken , omkri^'gen , omkrgschen , omkrornmen , omkronkelen , omkruyen , omkruipen , omkruisen , omkunnen , omiangen , oinlaten , omleppen, omlichten,
omlgmen , om.likken , omlobberen , omloei/'en, omlommeren , ornluiken , omlullen , ommaken , omman,aele n , ommennen , ommeten , ommorsen , omnaa y" en ,
omnarren , ompakken , ompalen , -ompappen , om-plakken , omploegen , omploo den ., omragen , omraken , omrasteren , omratelen , -omreiken, omridsen ,
omrieken , omruilen , omschaven , ornschenken , omschepen , omsclie ren , omschieten , omschikken , omschooVen , omschoppen , omschorsen , omschreeuwen,
ommschudden , omschuiven , omscliuren, omsjokken , omsniakken , omsmeden, omsmelten , ornsmeren , omsmiqten , o7nsnijclen , omspaden , omspartelen , omspatten ,
omspelden , omspitten, omstaan , omsfapeen, omsteken , omstemmen , omstikken , -omstommelen , omstormen , omstorten , omstrigken , or astrikken , ometuren , onitellen , omtieren , omtirnmeren , orntobhen , omtoomen , omtonnen , omtooveren , omtrommen, orntrompetten , omvliegen ; omvlieten , omvu en , omvoeren , orm?vorschen , omt agg elen , omtparen , ornwasschen, ornvassen , omwelven, omwerken,
omweven , om —'iegen , omrrvimpelen , omwisschen ,
ornwisselen, oinwitten , omzctaq'en, omzadelen , omLagen , o zzakkeli , omzeggen, omzenden , omzitten,
ornzwemmen, ornzwvenken, omzuwerven , omzwikken.
Om de voetmaat , geb 'uikken de dicbters dikmaals omme
voor om: omnzezwvaa en , oinmezwerven : Beschoucv
een -oogenblik :n/n deerhik otnmezu-'erven. L. W. VAN
MEIIKEN. De oud n gebi nikten somtijds , in zamenst. am
voor ornt , als I ommmb t voor ©ntbgt s om.bieden voor oat.

lie'e , cnz.
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flit oude, vcorzetse1 lutdt reeds bq rsxDo? , KERO en

anderen , umb , umbe , waarmede het grieksche ell
bet lat. amb overeenkorneul. In bet angels. is bet nmb,
yrnb , hoogd. urn en ouidtijds umb , zw. orn , ijsl. urn,
wall. am, deen. ornrne , firil. umln. Ilet deiikbeeld van
eenen grooteren omsiag , in tegenstelling van den kortstei
weg , is zeker het oo 1s proflkellJke.
0111AR1EN , be we ik omarrnde , keb ornarmcl. Met de
armen omvatten , ounheizen : 3ienizigh jorige/ing omarmt een lialfrotte queen. JONCTYS. Van bier omar
,

ining.

OMI3EREN, zie lomberen.
OMBEUKEN , b. w, , ik beuke om , heb omgebeukt.
Door beuken omwerpcn , ter neder werpn : i'rou ['1/eelde lzeeft met haer' weeke zeclea ineer steden omgebeukt. DE DECK. Munren , tweernaai orngebeukt. VOND.
OMBIJT , omb/terz , zie ontbi'/t , OTltI)q ten.
OMBIINDEN , be w. , ik bond om , lieb oingebonclen. Orn
zich of oni eon ander ding binden : z7nen gorciel om-

gebonden hebbende. 1k omboncl, lieb ombondene
Met jets omwinden : gordcle hem met den riem des
Eplióds, encle ombonci hem daar mecle. BIJBELV. Van
bier ombinding, ombindsel.
OMBLAZEN , be Oil 0. w. lk ik blies om , lieb omgeblctzen. Bedr, door bazen doen ornaIlen : een R'aarten
/zuisje omblazen. Onz. , met hebberi , (1001' niiddel van
een b1aatuig atom bekend maken : irnnidciels had Taxis

met drie trompetters doen omlilaazen. HOOFT.
OMBOORDEN, be w. 91 ikboordde cm, Izeb omgeboorcl.
Rondom met ccii hoordsel beleggen , ook in den vorni
van eeuien boord of rand maken. 1k omboordde , ILeb
ornboord. In deze vervoeging , kornt bet, in den verheverien stiji, oneigenlijk voor, in den zin van omringen:

cene r'allei met bergen omboorci. Zie, hoe ci' on
dergaencle zon de u'olken omboord heeft met gouci.
OVERZETT. VAN HERV.

01,11BRAA1JEN, be w., ik braaicle orn, lieb oingebraaicl.
Een schipperswoord beteekenende ornwenden, onukeeren,
denkelijk (1001' middel van hot zoogenaarnde hraadspit.
OMBRASSEN, be w., ik bra ste om lieb omgebrast.
Door niiddel van den bras, op cen sehip, do ra en bet
zeil onihalen.
0M
T
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OMBRENGEN , b. w. , Onrfgc1m. , ik bi'agt om , heb
gebragi. Omdragen : de

nieUIPS]3aperefl

ombreng

n.

Van liler ombrenger , o rn b r engsier. Voorts : breng het

glaa8je flog eens om , zegt jncri as de vrienden , in
eene nj , orn tie tafel zitten. Oinbrengea is ook een schip
persvvoord : bet SCfup ombrerigen hetzelve omwenden,
omdranijen. Vcrkwisten , doorb'engen ; eene rneest ver-

ouderde beteelienis : die heeji soncier 'rucht sirz clageri
orngehroclLt. S. CATS. Die zmn eifgoet scIzandeI/ck
omgebrocfzt Iieeft. D. PUILIPPI /zantboecxken. De
gewont beteckems van (lit woord is die van oni bet
]even I)rengen , van bet leven berooveri : zicli ze/Qerl orn
brengen. a;i i, 3 door verraad omgebrcgl. [let woord
,

zeif beslist wel niet de wis , waarop men van bet ]even
beroofd \ or(1t , noch duidt aan , of zulics naar regt ge.
schiede of niet echter gebruikt men het nooit , dan van
eene onregtmati(;e beneming van bet leven.
OMBUIGEN , b. en o. w. , ik boog om , keb en hen om
ongebogen. Bedr. , iets , dat regt is , in eene bogt zet
ten ; ook jets , dat reeds gebogen is , in eene andere rig..
ting bngen. Ook onz. met zia : het mes buigt om.
Van 1ier ombuigifig.
OMBUUFEN , zie ruilebuiten.
OI\IDAT , redengevend voegwoord : 'cerrtits , dewiji, door T

I

I

then : orndat g;i zuiks 9er/ôiest , zal ik er my izaar

.sclLik ken.
OMDEELEN , b. w. , ik deelcie om , lieb omgedeelcl.
Ilij gedeelten orneven , zoo dat elk bet zijne krijgt : het
omgecieelt gouden en zi1eren laken. HOOFT. Van'
bier omcleeler , , omcleeling.
OMDOEN , b. w. , onregeim. , 1k deed orn , heb omge.dean. Los omwinden : doe er een doe orn. I Een
wjd Ideed ombangen : cleden 4i hem eenen purperers
mantel orn. BJJBELV. Zie aandoen.
0M[)I1AAIJE, b. en o. W. ik draaicle om, heb en ben
omgeclraaid. Beth'.,
I in eene tegengestelde rigting diaai-.
jen: de kraan van eene koffykari omclra4eñ.
Eene cluif den nk omdraaien. Om zijne as draaijen:
ern, rad orndraai,en. Al draeit de w/zer kort den
clag orn. VOND. Zicli orndraaien. Fig. , veranderen:
daer iwe meening de geheele werelt oindraeien wil
Let cen ongcrncen groot gas thuis. OVERZETT. VANS
HE flY.

OMD, O11G.
flEV Onz. , Orn zIjnc as hewogen worden : de ?201e12
draait om. Eer a' aercie op haren as omclrcuic1e.
1:1. SCHIM. Oneig. , nit wankeic gronilbegiuseis ei oin
eigenbelang , in bet openbaar ,zich andei's dan voorheen
gedragen ; in den veitrouwekjten stjI : hq is ornge-

dractici. Van bier ornciraaqing.
OMDRAGT , v., nieerv. orndragien. Het omdragen : do
omdragt van den /zeiligen ouwel. Zq /zeeJc plegtige
omdragten van hetzeli'e zngestetd. HAMELSY.
OMDRJINKEN, o. w. , ik drank om , he/i oPngecipane.
In bet ronde drinken : welaen , nu eeninaei orngec1ro,.
ken tot cer van 't gulden jaargetzj. POOT.
OMDWARLEN , oinclwerlen , o. w. , ik cluntrlde om, Izeti
omgeduarld. Dwarlend omdrijven : met ceneri omthcarleaden einoock. VOND. Terwql do werreit past woelt
en omrnedwerrelt. VOND. Van hier omdwariiag.
OMGAAN , o. w., onregelui. , 1* gLeg Om Itoh en bet
omgegaan. Zich om, zijue as draaijen: het rc1 is a/
tieninaqi orrzgegaan. In eenen kring rondgaan : laet
schacl en roemer flu Pry o'ngctan. PooT. In engere
beteekenis, eçnen omweg mken : hq is wet drie urea
omgegaan. In verdere flguur,, Sammelen , talmen : dii'
'

-

,

was met ki'a2!zt soncler orngaei ,. dat si dit hebben
ghedaen. M. STOKE. Flier en daar gaan : de rvachlers,
die in de stad ommegirzgen. BJJBF:Lv. Met het zakie
in do kerk orngaarz. Verdcr wordt di.t werkwoord nog
op do volgende orieigen1jke manier gebruikt , als voorbe-.
Iinde1en , met hel'bea : h/ heeft 'eel met wot , met
'/a-S, met kaopmaaschap omgegaan. Higaat alt9o5
fl2et logens Oin. Wy hebben noqt met p/ugmsti'/keride woorderi omgegaan. BIJBELV. Verkeeren , geap
rneenzamen orngang bebben : hy weet met do grootea
om te gaan. Bejegenen , behanclelen : i'rierzde1ijk ine
Leinanci e mc?aan. Gebeuren, voorvallcn, te doen zijn:
er is, in de Perledene week, niet reel omgegaan.
Er gaat c'eel om in de wereld. Die weet, wat in
het hart der menscizen omgaat. Het woord wordt
ook oscheidb, gehruikt: ik omging, heb omgaan.
Road reizen ends Jezus omginck a/Ic de stecler2 ends
lecken. BIJBELV.
OMGANG, in., meery, omgangen. De daad van omgaan.
Ene plegtige owdragt: den omgang des geviiden ou
&veTs
,

OM·G,

wels lJijwonen.

Daer Micnal dien ommegang (cler

VOND.
Een uiteinde, wanneer ~ene
omganc~ der bestemde [aren. LANDD..
Verkeering: ge",eeen~amen omgang met

ark) hescliimpt.
zaak om is: nae
VAN

VEL.

iemand hebben, Wiens ommegang mif steets uer»
blijdde, J_ DE aAES. Een gang. op weiken men om een
gebol1w rond gaan kan : een toren met· teoee omcan-

" ~en.
O~lGELANDEN , m.. meerv. Die in omgelegene landen
wonen : maar d' omgelanden hadden grooter oaar "an
besprongen te worden, lIoOFT.
Ol\I(~EVEN, b. \v.,· ik ga:f om, ILeu omgegepen. In bet
"ronde geven: de laarl otnl~e"efl. II; omgaf, beb omgeven. Aan aile kanten insluiten: t samen omgeuen 89
miJ- BIJBELV. Oneig, lLij it' met 11,eerlijkll,eid omgepe~.
·Van bier omgeving,
9MGII~TEN, h. w., ik goat om, heb omeegoten, I~
eene andere ruimte gieten. Door hersmeltcn in 'eenen
anderen vorm gieten ; oneigenlqk s wetbenners - ~iJ'T/',
piet hen Godto genae niet om, ooor Godt ondeugend:
M. I.... TIJnw~ lit; omgoot , heb omgoten, AaD aile
zijdcn begieten e 'Let lichaam was omgoten van .'9ser
. en metael. D. HEINS. Oneig. : . eoo iJder 8c}~ep8e! i~
met sterflicheijd omgoten, I)E BnUYE. Van hier om-

giet-in1(. .
O:YIGLIJDEN, o. \v., il: gleed om, ben . omgBKleden.
Met gemak, om zijne as gaan: onder't ontmeglv'den pa~
£00· oeel raden: VOND.
Ol\IGI~ORIEN'~ b. w., il: omgloriede ; he6 omgloried,
. Met heerlqkheid en lnister omgeven, Men treft dit onge" wono woord hii VOND. san: 11,9 droomde een God te
eien , omglorijt 'tier beneen.
..
OMGO·RDEN, b. 'v.., ik gordde om. heb omgegord.
lets [net eenen gordel rondom vastmaken, lk omgordde ;
heb omgoril, Eenen gordel aandoen: last uUJ..e lendenen omgordet eijn, BTJBELV. Oneig., in den verheveJ1Cn stijl : om It met wraeb t' 0. mgorden, H. SCHI••
(),ngort met «t eene muuren: YOND. Va·o ·hier o.mgorclift,if- Reeds hij OTFRID. umbigurtan,
lrVI.Gaf\BBE~:EN, o, w., ik grabbelde om , he6 omge,l;ral:be/(l. AI grabbclend aan HHe kanten grgpen.
.
t)~i~GRENZE:\i. h, VI" it omgrensde , '/,eh omgrensd;' I~

grcns-
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grens glen rondom insluiten : de maghtigste gerwesten ,
p
die Neerlandt
omgrensden. HOOFT.
OMGROEIJELY , 0. W. ik groeicde om , ben omgegroeicl.
Om lets anders groeijen : _ ik zuiverde den &teen an het
mos , drat er omgegroeid was.
OMGROEPEN , be we , van het teekenktundige woord groep,
eene vereeniging van beelden , ik omgroepte , heb omroe t Groepswgze omringcn. Het is een woord , plat
1•• de ouden niet gelezen wordt. In een hedendaahscll
^schrift zegt ieman(I : kinder/jes eervulclen in eerie trerurige doch deftige, houding het too,ieel, de tombe
teekenachtig omgroepende•
OMHAAL , m. , zie omhalen.
OMHALEN , be We , ik haalde om , heb omgehaald. On
der de voet werpen : het huis werd omgeliaald. Het
onderste boven brengen : een houu'eel , om den grond
om to halen. Om jets halen , of trekken : g moet er
een touuw omhalen. 1k haaldc er , met krgt , eenen
kring om. Van bier omlhaal , de daad van omhalen,
.

omtrekking.
OMHALZEN , b. w. Van hals , ariders smijt genaamd ,

een zeker scheepstotlw , waarmede men de zeilen inbindt
ik halsde om , heb oingehalsd. In storm , door middel van de hahen of suim ten , bet schip soor den wind
omwenden. Van bier omha► lzin g . Omhulzen gebruik.
ten de ouden oak voor omhelzen ; doch dan is het onscheid baar.

0MHNNGEN , be we , ik hing (Bong) om , heb omgeliangen. Anders hangcn : de gordqnen ombangen. Om
jets bangen : een en mantel omhangen. 1k omhin cr
Aan alle zijden bebangen
( o mhong), heb oinhangen.
eerie ledekant , met gordgnen omhangen. Met den
jabber! braef om/tangen. PooT. Van bier omliangce/.
OMHE[NEN , be w., ik omheiride , heb omheind. Alet
eene heining oniringen. Wijders, in het algemeen, ormmringen : zijn stadt en staet omheint met een' metaalen muur. PooT. Zich met ruiters en knechten em-

lieinen zegt ITIOOFT . Van bier omheining.
OMHELPE^1 , be w., ik liolp (hielp) om , heb omgeholpen. Dooden , op eciie onregtmatige wijze van but leer
berooven. flet naamwoord leven is biz dit werkwoor t
uitgclaten : zeeventien an zijnen volke ee,•den b'/
naeht
T5

2"o 0 i II.
T1CiCZ1 orngeliolpen r'an de eylnnders.• O0FT. .,^1zvo
was SCRIBONIANUs onder CLAUDIUS ojngeholpen. Hoop T .
I-IOOGSTIIATEN verklaart het ook Floor verkwisten, als zei,

de men : ienzand om zqn goed heipen.
ONF ELZEN, (omhalzen) b. w. , ik omAelsde_ , heb om.
helscl. le hands lhals met de armen o vatten : en om-

lielsde IL.. Naar met zoo uierig h een' vriendschap.
IJOOFT. h i eencn bescliaafuen stijl , gebruikt men bet
ook voor eene vrouw bezwvangeren. In het geineen , om
'

vatten : g

g burgervader-i , die de vreeolqf omhelst.

ANTON. War, voorts cue diclhters , met hunne verbeelding , de gebecie lever looz,e natu'ir bezielen , zoo passer
zij let omlielzen ol) allerlei voorwerpen toe , en verlevendigen , dus doende, de geschilderde beelden. Zoo zegt
VONDEL : liet veil o helst den ollem. En elders : de
zee onalxels4 de. duin. Zoo gebruikt en antler dich ter
het znaamw. om/ielzinq van twee beekjes , die , door een
:

boschje vlietencf e , elkander verliezen ; waarna zij elkander
wederviuden , en in on Ierlinge o ,,zelzing te zanlen vloeijell .

()neigenitjk worth bet tot let verstand en den wil
overgebragt , vooi' , Tit 'voile overttuiging , met een gene.
gen hart iets kiezen : eene. godsdienst , een gevoelen
orlieizen. Onzli-els 't verou. POOT. Van bier omlz.elziu . Bet ©word staiiit zeker van pals af, gelzjk l(IL. ,
die ook omlial en heeft , bet daaro n te refit overzet door
injicere brachia Rollo. Vouo BLS uitdrukking, waar hij
van KADMUS zegt : Iiij oinhelsde He.rmione, en vatteze
on den hale , is zeker niet van eene onaangename her-.
haling vrj ti .spreken. HOOFT spelt ook eenmaal ornhal-

zen.

OMHEN GELEN , o. w. , ik hengelde om , heb omgelzerzgeld . Al leunende op zijue wieken omzwieren : de mug,
die om de vla?n liengelde enz. Ik omhengelde , heb
omheng eld. B o n d o m hengelen : daer duizend eng'len
mijn troon omfieng'len. DE DECK.

ONRIER , een voorzetsel bij werkwoorden geplaatst, dienen.de ter versterking van het, enkele voorzetsel om, als:
beide bij HOOFT; om-

o& er trekken , omherzwaa/en,

herzien , bij VOND. Dit voorzetsel is altijd scheidbbaar,:

ik trok onalaer,, ik help orhergetrokken. Zoo zegt
OUnAAN : daCJ' uut naam, on1t-eg r evoet`t op vlerken
vary de fact.
,

y

Q "

OMif, OM.K.
OME IOEPEN, b. w. , ik lioepte orn , he& omgehoept.
Eenen hoepel of hoep om iets leggen. HUYGENS gebruikt
bet van bet dragen van eenen Iioepelrok : een' omge..
/ioepte pack, trots eenlg/1 L'eernen oat.
OMHULLEN , b. w. van hat/en, (redirnire caput , caput tegmirze ornare , bq Ku,.) ik on;iiulcle , lieb om
h,ilcl. Een woord, hetwelk ik bij de ouden niet gevonden
in navolging van hoogd.
heb ; men gbruikt bet thans
-

,

schi'ijvers , in den zin van omwinden , schoon men het
liefst van bet ornwinden van bet hoofd met eenig sieraad
behoorde te gebruiken. Oneigeni. : de rnorgenzo'z orn-

liuld met goucleri stralen. Zie un/len.
OMUUTSELEiN , b. w. , 1k Itutseicle om, Jieb orngehutseld. Kleine stukjes omschudden : Sciiout MiNos Iiut
selt dc lotbus om. \TOND. Ook is ornhutsen in gebruik

geweest: waar dattet (ooft) eens wordt omgehutst.
CATS. Van bier omhutcelzng.
ONIKAJ)EN , b. w. 1k ornkaacicle lieb omkaacl. Met eene.

kade , een dijkje , ornringen : omkaacl grierici/anci.
OMKMTELEN , ( omkentelen, ornkenterem) b. en o. w.,
1k kante/de om, lieb en hen omekantelc1. Bedr. , door
Iantekn omwentelen : eenen balk omkaritelen. Onz.:
c/c balk kaiitelt o m, is omgekante/d. H. SCnTM gebruikt bet oneig. : ik hen wegr seliie/qk omgekenteld.
En elders: doe/i 'k zie zqn hoop ziins onclans omge-

L'entelt.
OMKEEREN, b. en o. w. , 1k L'eercte om, lieT, en ben
' omgekeercl. Bet onderste boven keeren : ik he/i mqn
kopje omgekeercl. Het binnenste buiten brengen : een
kleecl omkeeren , anders slechts keereri. Hçt achterste
voorwaarts brengen : zq hebben den wageri al omgekeei-cl. ZicJt omkeeren. Oneig. , ten grond toe vervvoesten: eene stad omkeeren. Veranderen: den godsdienst omkeeren. H00FT. Het is juist omgekeercl,
de zaak is juist het tegendeel geworden. Eenen invloed
op den vvil vcroorzaken, waardoor de menscl.i het tegen-

deel doet: hq keerde haer herte om, clatse si/n c'olck
hateclen. BTJBELV. Onzijd.: keer om, mi/n liefite.
BIJBELV. Van bier omkeering, ornwending, verandering, verwoesfll]g. BI) OTFR. reeds umbike ran.
OMKJIJKEN, o. w., ik keek om, heb omgekeken. Ach-

Lerwaarts k9kcn , omzkn: kijk iict ,zaar Sodom om.
H.

506 OMK.
H. Scrni. Ook oneig. , zorg dragen : 1k cal vet
naar hem omk'gken. Ook rond zien , of men ook er_
gens jets bekocnea kunne : zoo plagt out Rome me te
veldu^aer t om te ki/ker. naer rust voor 't staetsveratant•

PaoT.

OMKLEEDEN , be w. , ik omkleedde , lieb omkleed. Eigenlijk , met een kleed omhangen. Oneigenlijk , de voordragt van eene zaak ,. onder zekere beelden , aan het verstand brengen : verhevene gedac'liten , met gepaste
woorden omkleed. Van bier omkleeding ; -- omkleedsel: nit mane heerlqkheid an alle haare omkleedselen beroof d £9. S ELs. Bid KIL. vindt men omkleed , een
kleed , hetwelk mcn omslaat , een mantel.
OMKOt\IEN . o. w. , ik krv-rzm om , ben omgekomen. Ten
einde komen , omloopen : dus is het friar tceccler omgekomen. Hierheen behoort de spree wijs : het is met
hem omgekomen , het is met hem gedaan. Zoo is het
uit , ja gansch gedaan, en omgekomen. PooT. Aan
bet eindo too duren : en zoo_ ruim omkoomende middelen. IIoOFT. Zqn levers , op eene toevallige wijze , verliezen , bet zij door geweld , het zij anderzins : na 't om
,nekomen der schildhacht. VOND. Van koude en
honger,, in den brand, in het water, op het slagveld , door het zu'aard enz. omkomen. Omkomen ,
dus gebruikt , is bij uitlating van het woord leven : de
ULPHIL . gegebeele spreekwis is om het Leven komen
brnikt daarvoor fraqui*man , de zweden forkomma.
OMKOMST, V. Omloop , uiteinde: na omkomst van Brie
honderd en dertig jaren. Ondergang w wisse booden
cyan Galbas omkoomst. HooFT.OMKOOP , m. De daad van omkoopen : tot weering an
allen omkoop en z dgangen. HoOFT.
OMYIKOOPEN , be w., .: on regel m. , ik kocht om, heb omgekocht. Door geld ienianct omzetten en aan zqn snoer
weten te rijgen : die 't heilig recht met klinkent Belt
omkopen. He SCRIM . Van bier omkoopelijk , wien men
omkoopen kan . bij HoOFT . Orkooper, omkooping.
OMKRAGEN , be w., ik omkraagde, heb omkraagcd.
Met eenen kraag omgeven. In den verhevenen stijl , ge-,
bruikt men het voor omrin en : sommige (eilandje8) met
.

Tied omkr aegc
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OM1( AINTSEN , be w., ik omA ranste , heb omkranst. Met
eenen
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eenen krans om ;even : 't wil ook 2y►n hoofd Qmkransen
zien met koainklgke prael. DE DECK. De dooden
o,nkransen

.

VOND.

OMKREITS , (oinkrits) m. , meerv. omkreitsen. Eigenlijk eene kromme lijn , die om eene ronde vlakte sluit.
In het gemeen een omtrek : wiens krunckeligen omme.
kreis verstrec:kkt een zomerzonnereis. VOND. Binnelt
den ommekreils an drie muuren. VOND.
OM KRING , m., meerv. omkringen. Onnkreits. HOOGSTR.

beeft dit woord , al c ook HOOGVL.: do joakers elaan
een' wgden ommekrg.
OMKROONEN , be we , iii omkroonde , he1 omkroond.
Met eene kroon omgeven : die u drymael 't 12oofd met
healig goud omkroont. D$ DECK.
OMKRULLEN , (omkrollen ,) be en o. W. , ik krulde or,:,
heb en ben omgekruld. Bedr. ; kruiswijze ombuigen :
-

het haer met gloenden Priem en q* zer om ekrolt.
VOND. Wanneer de -Razernq , de lippen ommekrult.
HooFT . Onz. , met ziira :i^a Naar krult zonder yzer
om.

OMKUIJEREN , o. we , ik kurierde om , heb en be,
omgekugerd. Omwandelen : wq hebben coat omge—
.ku jerd. Met zqn : wq zqn den wal orngel ugerd.
HOOFT gebruikt bet voor mijden , eenen omweg maken ,
de zaak niet vlak uit zeggen : kuierden zq , buiten Ves-=
.

pasianus naam, om.

OMLALND , (ommeland) , o. , meerv. omlanden. Omliggend land , dat zich rondom eene plaats uitstrekt. Het
meerv. getal , gemeenlijk Ommelanden gespeld , beteekent
de landstreek, die zich om de stad Groningen been
strekt , in zoo ver dezelve, met de stad, een - ;;ewest uitsnaakt. Van bier omlandsch : eene omland.sche reis
doen , eenen grooten omweg in bet reizen nemen ; ook ,
eene groote wandeling in het rondo doen. Omlan-der :
de omlander heeren.
OMLA.VEREN , o. w., . ik laveerde om, ben omg elaveerd. Laverend omzeilen: up j laveerden 't aardryk
em. ANTON.

OMLEGEREN , be w., ik omlegerde,, heb omlegerd.
Met een leger. omringen : daarentussen heeft Civili
Vetera omaleegert. HooFT. Als men bet onz. gebruikt,
is het scheidb.: zij z jn om de $tad gelegerd.

per_

O2

OML.

OMLEGGEN , h• W. , ik leg de (leide) cm , heb. owe ,*
legd (om , eleid). filet orlderste boven leggen : een &chip'
omleggen , met de kiel om hloo ; leggen. Eerie wendin g
van jets y dat refit staat , ol) zijde maken : hij legt het
mes om , by niaakt de snede stomp. Geld omleggen ,
hetzelve a tzetten. De kaarten omleg, en , orngeven ,
onndeelen. JA: omlegde (omleide), help omleg d (oinleid). Rondorn leggen : sq vu/den een spongie met
edik , ende omleydense met hysope. PYBELY. Van
-

Kier beteekent bet ook omboorden : de onderkeurs , die
met een groote zilvere leant omleid vas. VAN DEEhtsK.
Van bier omlegging , omlegsel, anders belegsel.
CMLEIDEN, b. w. , ik leidde om , heb omgeleid. Door
eenen omweg Leiden: . maer' Godt leydde het volck om
,

me. BuBELY. Met zich in gezelschap omvoeren :. eene
-vrouw met rich omleidex..Naar zijnen wil omwenden :.
Leyden daei•mede hrzer geheel lichaem om. BuJBELV. Oneig. , verschalken , om den twin leiden : hij wist
hem aardig om to leiden. Van bier omleider , omleiding.
OMLIGGEN, o. w. , ik lag om, lieb en ben omgelegen.
Omgevallen zijn : de koets ligt om. Ocngebogen zijn :
het mes ligt om. Rondorn liggen , met zija : de Ian,

den , die om de stad gelegen zqn. Bet omliggende
land. De bloemen an 't omgelegen velt. PooT.
OMLOEBEN , o. w. , ak loci-de om , fieb omgeloerd. Ia
het ronde loeren: omloerende, geljk 'cen arend AN-TONID.

OMLOOP , m. meerv. , omloopen. De beweging van een
ligchaam om zilne as : stuit het rad in z nen omloop.
De beweging van een Iigchaarn in eenen kring : de omloop
der zon. In verdere beteekenis : de aderen z n met
kunst gemaakt , om den ger•egelden omloop des bloeds
to bevorderen. De omloop der onderaardsche wateren. Papieren geld in omloop brengen. Bij KIL.
beet bet springvurir,, onndat bet , nit zijnen aard , rondom
het ligchaam loopt, de omloop. Ook beteekent bet eenen
rand , waarop men rondom jets loopen kan: een toren
motet twee omloopen.

OMLOOPEIN ,

o. en

b.

w., ik liep om , heb en ben om-

geloopen. Onz. , otn zyne as loopen: het rad is van

self omgelooperz. In eenen kring loopen: sommige
die-.

OMN, OMN, OM P.

lzemelllgchansei loopen in Uitge8 trek tere ioophaa,z
0/fl , dan enz. flier en daar loopen : by alle huize m
met de 8Chaal Omloopen. Eencri ornweg maken : gq zqt
wel cen uur orngeloopefl. Oneig. : het hooJd toopt
- om. Verder : zooi4ng hct bio aderert
cal omloopen. Eene andere rigting flemen : de wind i
omgelooperi , in het gemeene ]even , de wind is om.
Men dorsi de Po o rzeilen nzet roeren; om poor den
wind om te loopen. BOGAERT. Bedr. , in het, loopea

ömwerpefl s 12q 1iep het kind om. Van hier om16per,
ook oneig. , den boom , waarop do wever bet deel van
het afgewevene web telkens oprolt Omlooping.
OM1ANTELEN , be w. , ik ommanlelde , heb oinmantelcl.
Eigenlijk , met eenen mantel omhangen. Men neemt het
altqd oneigenlqk , en wel, in den hoogdravenden sijl : niet
ommanteld met szq - oft groe.Jwerk. OVERZ. VAN
HERVEY.
0M1EEJAND. 'Zie omlanci.
OMIUREN , b. w.., ik ommuure , heb ommuurcj. Met

eenen muur rondoni insluiten ; in den deftigen stjI.
OMINEVELEN, b. w. , ik o7nrIe'eide , heb omneeld.
Met nevel omgeven : door de woicken omnee1t. Je DE
BRUNE.
OMPAARLEN , (om.peerlen, omperlen) , be we , ik onzpaarlde , heb ompctarld. Met paarlen omgeven ; eea
dichterlijk woord : ompeere/de vingers. V0 ND.
OMPEIIKEN 4 be we ik omperkte , heb oinperkt. Met
. een perk of eene beslotene plaats omsiniten : dees' soort
en za1 met kloosteren noch koteri t'omperkea zyn.
DE DECK. Van hier omperkirig.
OMPLAN TEN, be w., ik plantle om, heb omgeplant.
Rondom jets planten: ik heb er jonge telgen oinge
,

plant. 1k omplantle, heb omplant; met lets rondorit
beplanten: een dyk, met ho omen omplant.
OMPLOFFEN, o* w., ik plqfte om, ben omgeploft
Ornvallen, dat het ploft: het puin der omgeplofte
poort. VOND.
OMPOOIJEN, o. we 1k pooide om, heb omgepooid.
Omdrinken: w/ sullen eens ompo yen, as alle ding
klaer is. H00PT. Een woord in den vertrouwe1jken
Stijl*
OMPRATEN, b e w., ik praatte om, lie/i orngejlraat.
Door

of

0MB.

Door praten tot een antler voornemen brengen :
gepraet ml listigh van leant to lielpen. BOND.
Oiti'IRR AM L:siEti , b. w. , ik ramde om , heb omge ra ,n d.
D oo r cniddel van cenen stormr am ornwer pen : t aeloude
sardis avert endlijk omgeramt. POOT. O geramde
muren. VOND. Voor omrammen zebt wen ook omram..
meijen.

OMRANDE 9 b. w., ik omrandde , heb omrand. Alet
eenen rand omringen ; voorts randswijze omringen : zag
ik 't groot Bore/is boseli een blikkig vuer omran.
den. VoND. .,den offerschirxel met pare/en omrant.

ANTON.
OM REDE , v. , meerv. omreden• Een omschrijvend voor.
.
stet : dat se de hijtencle tvaerlieid met een verbloem
de omreden in /zet binnenste indringen. CATS. Van
bier bet veron(J , bedr. we omreden.
OMREIS , zie omreizen.
O MZREIZEN , o. en be w. , ik reisde om , heb en ben
omgereisd. Onz. , rondom den aardbol reizen ; ltij i.s
cle werelcd driemaal omgereisd. Hier en daar reizen
b y heeft an z yn Leven Peel omgere isd. In ha reizcn
eenen ornweg taken : ,w1l zijn Peel orngereisd. Ik oyn-reisde , heb omreisd. Bedr.: gq omreyst Zee en lant.
BIJRELV.1 ercvgl Fetrarelius geest omreist des aardt.Kiks kimmen. HOOFT. Van bier omreizer. BIJBELV. -^Omreizing , heist omrei$ , een toga in bet ronde.
OMIR EN MEN , b. w. , ik remde om , heb omgerem:l.
Stijf oinbinden ; bet woord wordt in Geld. en Gron. ge-E
bruikt. Het -torccv dat er omgeremcd was enz.
OMREINNEN, b. en . o. Av. , ik rende om , Iteb en hen
omgerend. Bedr., in bet rennen onder de voet werpen ,
omwerpen : Lou ick niet weten , hoe m n broeder om-gerent , in 't r•enperck rueckte om hals. VOND. Onzijcl. g
met zijnL : zij zijn wve d en z d omgerend. VOND. gebruikt bet onscbbeid b, , als een bedr. w.: des hemel
blaeuive tent Giq dregl jx ommerent.
OMRID , zie onar den.
OMRIJ DEN , b . en, o. w. , ik reed orn , heb en ben omrgereden. Bedr. , rondoin lets ridden : de stad ommrijden.
In bet rilden otnstooten : eers kind omr/derv:-. Onz. , in
bet ronde ryden , bier en daar rijden : w j hebben in de
stacl omg eieden. Eenen -oznweg in bet r• jdcn maken:;:

0 8E.
wq lzebben gisleren omgereclen. Van bier omrid , het

ornrqclen.

, £k reet orn, lieb orngereten. Door
rqten omscheuren, ornwerpefl : ,9q sullen Uwe hi4sen
wl
o
ijtefl. D0RES.
ONIRLING , m. Omkrehs , Omvüg : die, s IJ7erelds .'jcZen
omrneriflg bet'zekt. CAMPfl. De ommering der eeuwen. Bwtoo.
OERLNGELEN , vOortdur. h. w. , ik ornr&zgelde, ?eb
omriflgelcl. Eigenhjk met vde ziketi ringswije omgeven:

ONIRIJTEN, be w.

.

"

.

omringeit met c/en sloet 'aa Iijfwcic/it. HOOFT. Zq
omringelefl den Overste 'an '/ leeger. F100FT. Een
3chaer U sal oinringefeii. VONTD. Van het volgende

ornrin.c,'erl.
OMRINGEN , b. w. , II' omringcle lieb omringd. Eigenlijk met eenen ring omgeven. Van bier oneigen-

li1k : geeri schooner glans omringt den h&s der' clui .
-

-'en ^OOT.Men ebi wkt bet , nieet1 , voor op alle

ztjden omgeven w'ridoot tie '.iqe beweging gehiiiderd
wordt sq hacidea inq omriagt ais bqerz BIJBFLV.
Ten goede omgeven : 8taag omringe u '3 JJeneth
'rede PooT Van bier oiniznging
OMRPKINKEN , o w , k rinhznA(e oni , he/i omqei inLinkt Aan alle zijden loopen en rwkinken gelqk melt
den stoet tier clolle J3acchussei"aareT zag omrinhin-'

ken. UOOGVL.
OMROEPEN , o. en 1). w. , ik riep bin , lieb omgerOepe'z

Jan alle kaiiten rOnd gaan en roepen. Van hier omroe

per.

.

.

O\JROER, rn Flet ornroe cn lot ongelooflyken omereroer a!lei zirinen en ztelerz H)O}T,

OMROEB E , b. w. , 1k. rOercie om , Jieb omgeroercL
Door elkandir roeten 't u'afei 'ari de oingeroeide
zee. PooT. Van bier omroering, omroersel. HOOFT.
OMROLLEN, b. en o. w., ik rolcie om, lieb en
omt'iro1c1 Bedr , omwetitekn eenen stern en orn
o/len 0 ii iets heen rollen i ol de mat ci orn Onz j
i
met zi/n; orntuimelen: ról iziet om. Rondorn den orntrek róllen.: indet 1k de starren net geregeld onz zien
rollen? H. ScrnM.
O1RUKKEN, b. en o. w., 1k rukte om, lieb en ben
orngerukt. Bedr., met geweld omtrekkcn: daer onicc/z
,

—

.
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recht en geu'elt paleizen ommerukt. VoNI Oxn aet,
ligchaam been met snelheid doen voortbewegen : d
heeft de Lusitaensche schepen 4rgken omgeruckt

lc^r^^s noit ver^ochten weg. PE DECK. O n z.
, met
z rz ; snel omreizen : dc 4and is onverc 'achts Bien
uithok om,aerukt. Van bier omrukking, omwerping.
OMSCHA.OUWEN, be w. , ik omschaduwde he/i ornschadu vd. Aan alle zyden beschaduwen : van , den
boom , die z ne waning omschaduwt. FEITH. Vaii
bier omschaduwing. Voor omschaduoven zeide men oul-tijds ook omschemen , van scr'ieme , schir , dat bij
VOND . voor schaduw voorkomt : hid trekt de schim an
zilne schapen , na 't levee in het zandt.

OMSC[IANSEN , be w. , ,ik omsclianste , heb omsciianst.
Met eerie schans , eenen wal , insltiiten. Van bier am-.
.,chansirz .

OMSCHEPPEN , be w. , ik -schiep om, heb omgeschapen. Anders scheppen , door nieuwe setlepping eenen
anderen vorm geven : zou feet gebruik der menschen
aert en kunne in zoo -ver niet .kunnen omseheppen ?

M. L.
OMMSCHERMEN , o. we , ik scher ride om , heb omg eschermd. Rondom loopen en schermen. In het ' dage-r
lgksche leven zegt men : in het Wilde omschermen.
OMSC EIIJNEN ., be w. , ik omscheen , heb omschenen.
Aan alle Wen bescb"nen ; hem omscheen een lie/it an
den he'mel. BYB .LV. Op eene luisterrijke wijze omge
ven : gy an 't sildt geluk omschenen. Poore.

-

-

O 'ISCHOKKEN , be w., ik schokte om, heb omgeschokt.
Schokkend omdrjven : die .door godtsdiensteloosheit
omgeschockt wort. Voiw.
OMSCHOMMELEN, be w., ik schornmelde om, heb omgeschommeld. Bet onderste boven schotnmclen.
O fIISCHRANKEN , zie schranken.
O V1.SCHRIFT , zie omschri]'ven.
OMSCHRIJVEN , be w., ik schreef om, heb omgeschreven. Om jets schrijven : eene zinspreuk, on den Groninger keurhoed geschreven. De named rondom opteekenen : de hoplieden der burgers gaan omschrijven.
Ik omschreef, heb omschreveu. Donkere woorden of
uitdrukkingen met meerdere of andere woorden duideltjk
waken : ik sal u de plaats an den 4postel omschrq'
,

-

-

ven,,
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yen ; waarvan omschrij#ing , omschrift , randschri 't.
9NISCHUDDEN ^ be we , 1k schuddede om , heb omge .,
echud. Ooor elkander sehudden : eene mande net
ooft omschudden. Van bier bmschuddir^g.
O ISINGELEiN , be w. , ik ornsingelcde, heb omsingeld.
Aan alle kanten besingelen : dat Jerusalem heyrlegers omcinngelt wort. BYBELv.
OMSJORREN , (omsorren) be w. , ik sjorde om , heb
ornng esjord. Een scheepswoord , met sjorren ombinden ;
een touw , dat een geluid e or sj or niaakt , om lets vastmaken:
OMSLAAN o. en be we onregelm. Onzijd. , ik aloe'g
om , ben omgeslagen. Plotseling omvallen : de boot
sloeg om. Schielijk eene andere rigting rnernen : het weer
i$ omgeslagen. In engeren zin , gebruikt men het van
eene sehielijke veran-dering tot erZer: geluk slant om.
Flierheen behoort de spreekwijs : het blaadje sloeg or
de zaak nacm eene ongunstige wending. Bedr. , omklinken a
eene kram amslaan. Omkeeren : sla het blacd on. .
Bet zeil omslaan. Snel omdoeri en eenigzins vastma
ken : eenen mantel omslaan. Door tromxnelslag alorn
verkondigen : het vertreck omslaan. KIL. lJe CalP nischen slaan- listelq'k met de trom ova i dat- enz.
HooFT. Algerneene lasten op landerijen zetten , eene, ;
omsiag van lasten maken : op sommige dorpen warden lasten, onder den naam van schildtalen , orngeslagen.
OMSLAG, m., meerv. omslagen. Het omslaau bq d' am
> seslag des zeyls. OUDAAN. Dat om iets antlers omge-.
slagen wordt : de omslag van een boek. IA -tend it
'dezen brief onder .omslag. Van bier omelagdoek. Slonimer, bezigheid : eenen groo ten omelag hebben. Al wat
tot een ding behoort: met aanzienlyken omslaglh Part
hofstaat en krggsgepolgh. HoOFT. Een Peg die ergens eene bogt maakt en dus als een ouiweg is, beet bij
KIL . ook omslag. Zetting van gemeene lasten: de om.
slaa when , naaclerliandt te. doen over 't geheele
Landt HOOFT . Van bier omslagtig , omslagtiglieid.
OMS.LEPEN , be we , ik sleepte om , heb orngesleept. Oni
jets slepen : z/ sleepten het doode ligchaam de
s ,houwplaat& em. Aan alle oorden rondslep^.nn : iM
,

.

v2

stucct^-

OMs.

o

st(1c4tsi) oms1 'pen- €IooGVL. Door. _ coo vele bare
omgesleePt. VONI^.
ONISLEUREN , b. w. , ik sleurde om , heb om,gesleurcl,
Langs dell gr'ond omslepen. IJOOFT gebruikt bet oneige n).: dus werdpn ve vast omgesleurt, zonder era. ►
rizens (roost to erlangen.

OMSLIN{ EREN , b. en o. w. , ik $lingerde om , heb
orn eslia,gerd. Bedr. , door draaijing naar de eene of
ander3 zijde ornwenden : d'adder elingert Jel den
staert ozn. VOND. Onz. , door slingeren omvallen : uit

den wagen , die omgeslingert den meester volght in
't zincken. VOND. Door slingeren , aan alle oorden been
en weer geworpen worden : om,, 'eslingert op de baeren.
ANION. Ik omslingerde , heb omslingerd. Bedr. ,
,

met wenteltrapswgze draaijingen omgeven , omwinden : om-slingert met een' ouden draek. H. SHIM. Wijders ,
met eene digte menigte omsingelen : drie duizendt ber-sten tot alle, poorten uit, om de Batavieren t' om-

sling eren.

ooFT.

O` :ISLUIJEREN , b. w. , ik omsluijerde , heb omslrtgerd.
Met eetnen slnijer rondom bedekken. In den verhevenen
Stijl beteekent bet met een donker, onaanzienlqk ligchaam

omgeven. Zoo zegt iernand : met sterflyk stof omsluajerd.
OMSLU:TEN , b. w. , ik omsloot , heb - omsioten. Eigenlgk aan alle kanten insluiten. Oneig. zegt FEITH : vat
naclz t u oin lust.
OMSNOF'FELEN, omsnoffea , zie omsnufelen.
OMSNORREN , b. en o, w. , ik snorde om heb en ben
omgesnord. Eigenlijk , met een gesnor omdraaijen.
HoOFT ge brnikt het beclr. , voor met snelheid omdraaijen: it hoo f't omsnorrende. Onz., met liebben ; met
een gesnor omvliegen : dat de Slinger door de lucht
omsnort. \TOND. Met zijn; snorrend om iets vliegen : hii
is Glen hoek omgesnord.
OMISNUFFELEN , (omsnofeleri) , voortd. o. we ik snhffelde om , lie!) omgesnu f'eld. Aan alle kanten loopea
en besnuffelen: dozer cle rvinter beeren omsnof'elen nes
spiq's. ANTON. Oneig., nieuwsgierig. alles dooisnufelen :
naerdien liZ omenu/felen komt uit staetzucht in den
raat. 'VOND. Van bet volgende o snu f `en.
OM
.

f
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OMSNUFFEN , (omsnn„f en) , o• W. , ik snuf to otrl , heb
omgesnuft. Snuivend omrieken : noch snuft zq'n 1inzewint eens am. VOND•
OMSOLLEN , b. w. ,- ik solde om, heb omgesold. Sol-lend aan alle kanten ornwerpen : op de goluen omgesolt.
VO,Nn.

O 1SORREN , zie omsjorren.
OMSPANN ELI , b. w. , ik omspan de , heb omspannen.
Met den duim en middelsten vinber , of ook net de uitgesterkte viuugeren , van bet uiterste des duiais af, tot aan
bet uiterste der pink toe , omvatten. 1k spande on;,
heb omgespannef. in die vervoeging beet bet iets
door strakke uitsp.anning , om een antler ding ommaken ;
ook ingespannen paarden omwisselen , of hers van den
eenen voor den auderen wagen spannen.
OMSPOELEN , h. en a• w. , ik spoelde om , heb en ben
omgespoeld. Bedr. , van binnen en buiten spoelen ; ook
,

de inwendige zijtlen van een ledig ligchaam aan alle kanten

spoelen : 8J ael de Paten am. Door bespoelen omwer-pen : de zee spoelt d jck en dammen om. VON D. Onz. ,.
met zqn : r ondorn spoelen : het zeewater spoelde eer-^
tads aan dezen kant oin. Ik ornspoelde , heb ornspoelc . Bedr. , aan alle kanten bespoclen. Zoo meen ik,

dat VoNT) . ergens zegt : daer s t water del- .l ordaene
omspoell het hei/i^g/L landschap. Aii cans, I IOOFT zegt
in 'TACIT.: het eilandt , 't welk vczu cle sEroora desRqns a-inspoelt wordt. Van her otnspoelinb.
OMSPOKEAN , o. w. , ik spookte om , heb omgespookt.
-

'' poken {i o mloo pen ; ook met een groot getier omloopen :
daer de (.)olf orspookt. VoND.
OM.SPPIAAK , V. , meerv, omspraken. EIOOGsTR. verklaart_
bet door omrede en korte uitbreiding : Bonder om-.
spraeck (sine paraphrasi). HUYGENS.
OMSPRING N , o. w., iL sprong em, heb en ben omgesprongen. Omdansen: nu drok en def tig omgesprongen. PooT. In het gemeene levee-, wordt dit werkw.
vaak voor orngaan , in eenen oneigenlijken zin, gebruikt
}ail' weet met Item om t e springew , hij weet, hoe hii
hem behandelen rnoet. H f springt met. Rem om, also
de kat net de muis, hij handelt ruw: met hem;. hij verschoont here niet.
OM.STAND , tn. Len verou<lert-1 wToti d: t,, beteekenende omstaax^^.
VJ^'

OMS.
gtaande person.en. Zoo zegt K. V. MANDRR : opdat de ,,
ornstand orizer vriendschap8 henniase ziq irsgeplaae.
Van bier omstanders , het omstaande yolk.
OMSTANDIG , bijv. n. en bqw. , omstandiger, omstan--•
digst. Met alle of de meeste bgzonderheden van eene
zaak : hi' deed m y een omstandig verliaal van de
gansche zaak. Va n hier omstandigheicd. Dit woord
beduidt ook allerlei pligtpleging naar de beschaafde opvoeding, in bet burgerlijke leven : kQPn , maak geene omstandig heden. Wjders omstandigl j/k.
ONISTELPEN, zie omstulpen.
OMSTEVENEN , 0. w. , lb stevende om , ben omgestevend. Omzeilen: gnde Mozambique voorbi/ , en den
ztithoek an goede Hoop omgeste'ent. BoG.
ONISTOOTEN , b. v. , ik atiet om , heb orngestooten.
Zoo stooten , dat iets ornvalt: hq stiet het kind ozn.
Fig. : een but elijk omstoolen , de voltrekking van het-a,e1ve hinderen. Jerands voornemen omstoolen , hetzelve verijdelen. Van bier omstooting.
O STRAEEN , b. w. , ik omstrnalde , heb omstraald.
Met stralen rondom besehijnen : tegen het licht, dat
lien omstraalde. FRANTZEN. On2straelt met ierge
tongen VOND . Met andere' glans gev-ende ligeharnen
omgeven : ornstraelt an alle kanten van perlen , goucl
en gloi nde diamanten. DF DEcK. Met Godts heerIgkhezt orstraelt. H. Sc M. Een woord van den verllevenen Stijl.
OMSTREEK , V. , meerv. omstreken. Eene omliggende
streek , omtrek. Men gebruikt vooral let reerv. , om bet
'r. environs nit to drukken : in de omstreken an
Jlaarlem.
OMSTRENGELEN , b. w. , ik st rengelde om . heb om ^
gestrengeld. Strengelend ombinden: ik strengel me
one ,den slam, czls 1k zjn bout ompadem. II. Scu .
Jk` omstrengelale , heb omstrengeld. Iets rondom met
lets strenge'len.
OMSTROOMEN , Q. en b. w., onz. , ik stroomde om,
heb en ben omgestroomd. Ombeen stroomen: Muu.'
ren , daar Jabok clrgmael omnestroomt. VOND. Bedr,
zk o astroomde, heb omstroomd. Aan alle zyden met
eenen strooni omringen.
O MSTUI , 0 - W , zk stunts om, ben o gesturt.
'Fe^
.

-
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Tertig stuiten.. ArT0NJD. neemt bet oneig. : en
faem aen bel/de poolen owge8tuit. Van bier omstuj
tiQif.
OMSTULPEN (omstelpen) , be w. , ik stuipte om, /zeb
omgestulpt. Het onderste boven keerer , door het met
de opening op den grond te plaatsen.
OMSTUWEN, b, w., ik omstuwcle, he6 omstzjq,, Met
eenen digten drorn aan alle kanten orngeven : j rz hen,
die ilet iqkbed om8tucven. SELS. Eca maegcenrej
omstusvt' er a14t , enz. H. SeRuM.

OMSUKKELEN , 0. W. ik sukkelde om , heli omqesik.
keld. Sukkelend omdolen: om8ucklen , achterlarzt.
VOND. Teru41 wq ornukk1en zonder 8trant of ree.
ArTON. Van hier omsuLke1irzg.
OMTASTEN , 0. w. , Lb tasite om, heb orngetast. Acb.
ter zich tasten ; ook in het rondo tasten : gel/ck als

een b/jade omlast in het donkere.

B!JBELV,

0j'FL1GEN 9 (omtygen), 0* en b. w., onz, ik bog cnn,
hen omgetogeri. Omheen trekken , reizen. Bedr. ,
omloog, lieb omtogen. Aan alle kanten omgeven ; met
een iraane,uc'ol/c oinioogerz. T. ARENDS. Dc pilaren
waren met zilpet cuintogen. BuBELV. Van bier omtogt, ornreis.
O1TOGT , zie omtigen.

()MTREI) , zie omtreden.
OMTREDEN , 0. W. , ik trad om
,,. ben omgetreden.
Ornheen treden. Qok bedr. tredend omwerpen. Van
bier omireci.

OMTREK , in., meerv. omtrekken. Eigenljk een haal of
trek, welken men met eene pen of een ander werktuig
in bet ronde trekt , om daardoor eene ruimte to bepalen.
Van hier is het een schilders of pLaatsnjders woord, beteekenende den eersten trek van eene teekening: cvaarpan
eerst inaai' de flaauwe schadua)e, en ale 'C ware tie
omt,ek was geteekeaci. H. MUNTINGHE. Van hier de
keniielijke wezenstrekken van cene beeidtenis: tilt 's Bó
gaerts omtrek met zjn leenwekkenc1e oogen. A.

MOONE. Wijders, wordt het oneigenlijk ook op andere
dingen toegepast: tie omirek van mqa geest. J. DE
IIAES. Dc leende omrnetrekken Pan Gods genade.rant, en. HOOGVL. Eerie bepaalde ruirnte, welke men
zich als cenen oukring rondorn lets anders vOorstelt: al
is
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is _mia ,ctmers omtreL kleera. K. BR ANDT. Eene uit_
weidin : een lange orntrek van woorcleri. EIOOGsTR.
O,iAlTREKKE NN , h. en o. vc. , beihr. , j/. tro k om , heb
omgetrokken. Door trekken oanhalen : eea ;-a mnucr met
braze hcz en orntrekken. _ Door cuit- en. aan trekker verwisselen : ik trek dcageljks m jne schoenen om. Onz.,
ornreizen, Oriiwarideleii: van of te tr•ekken 'op de ciar..
de. BJJBELV. Bedr. , ii oratrok , heb omtro,kken. Eenen
eersten trek halen ro-ndom eene teekening : eerie tronie
omti•ek en hc,ndom bekleeden : 1 i or; trop de pilaren
met zilveren bcuc1en. Rondor bcslui-tern , omringen :
met een srnalle gracht omtrocken. VONI). FIner vroylick wezen inert met koud' en mist omtrockeri. Di
BRUME. Van bier ointrekking'•
OMTRENT , voo z. De oorspronkelrjk.e beteekeiiis schijnt
IC zijn van eenen s mnd , die met ver van lets. andei•s verwijdcrd en afgescheiden is ; zoodat men het kan verklaren
door b ja , baast of bij, bj , nopens,, aangaantle, naarmate de zin bet toe!aat. Or,gtrent den mmorgenstond.
Omtrent een jaar ge/eden. 11 j sclid /dde hen van
litter of ornirent eenerl steeriworpp. Bs3BF':LV. Orntrent
„ill ednders oever. POOT. Oneig.: orti/ rent hoer lesle
Teen quam t-eu laciije. POOT. 1Maer i' rrr:est ontrent.
trvis tvragerz. B!a 3E ._V_. Dit, woo .rd word oudtijds ook
on/rent , ontrend gesch even. Deze oude spelling schijnt,.

Let naast by den ooi sprong to komen ; (l tar bet, w•aarsch:jr-h k is , chat dit voorzetsel nit ht oiatkentiende on en
bet deelwoord ,etr~enct (van bet oude trerinen , afseheid en , dat bij KIL. rog vvorkotnt , en , in but hood.,
eery be end e kw : is) iamcng e steld is ; als zeidet gij metl
gescheiden , dat is nahii , bijna.
oMrl UI\I "EN , o. W. , ik tuimelde om , hen omg etuie/cl. Taimelernd o ivallen. flier en daa • tuimelend
omngedreven s ordeu : de baren tuimelen orn in 't LibiJaenslie mariner. VOND. Omtuim'lende gedrochten.
ANION.
OM' .T UINEN , b. w., ik. omtuiade , heb omtn.nind. Met
eennen turn , of eene heiiiing , omi•ingen : orturnt met
doornen I ._f ;chat. Orieig.: met smaet en smart om taint. H. Scnnt, Van bier omtuining.
OMVAAJIT , zie omvcu•en.
O M VA EL\I T , ..b. w., ik ontwcademde , heb ompademd,
Met
-

O V. ' 15
Met de armen omvattten : ornvaademencle deszelven
noon. flOOFT• 41 kusssende hebbe ik uu'en hale om.-

vademd. H. ScHIM. Van bier oinvademinb .
OMVAL , zie o.mvailen.
OMVALLEN , o. w. , ik viel om , ten omge pollen. Door
vallen op den grond of op eune andere oppervlakte koruen
te liggen : d.e maur is orngevallen. l' at z. jrc er at
dorre stammen omgevallen I POOT. Van bier 'omval.
0 VA \G, m. Eee plaatselijke ruimte, welke cell hgchaam
in zijnen omtrek besl,00t : zoo reikt z, (de koop merkt
;

van Euroo p) ook ee,rlan; lot aen hciei• aieuwe muu-ren , en stopt then omvan vol. DE Di K* .
OM'IVANGEN , b. w. , 1k onzving , h,eb_ o rilvctngen. Aan
alle kanten , een ruim a mrinben : thorns i'ieeiJt ze de state
;

met een 7nzuur an gebakke ticjielsteen,en orrwaagen..
de. armen orn va tten : elide diem,

BOG. O marmen , met

omvan' ende seycle l ij eflz.

BiJBELY. 'Men plaatst er_
ook , duic.lelijkheidshalve , bet naamwoord armen bij :
ende. /iii O Mvingh,se met sine ar:nen. 1B!JJELV. Aan
alle zijden beknellen : ick hen net deze, ket en omvan-'
gen. BIJBELV. O.mgeveu ; cigenlijk : cle klim: o;n n, t den.
boom. CATS. Jleeft mq een Goclheit thans omcangen.?
H. SCHIM. Oneig. : met zwakheid om'an Oen ziin.' Bij
NoTK. umbejangen , bij onze oude schrijve rs om becmngen : tot/en ombeva,nb en der dingen. 'fu. '. KEMPI,s.
OMVAREN , o. w. , 1k voer of" , heb en ben om2; evaren. Rondoin varen ; met z,qn.: Zvi,' zi•n, het etland- om, evaren. Flier en char wren ; met hebben:
w j hebben voor vermaak teat omgevaren. Uit den
koe'rs ai eii , met zijn: Wq* waren wet dree wren.
onagevaren.
OMVA'1 FF N , b. w. , xk omvattede,, help omvat. Met
de hand aan alle" kanten vatten of insluiten : het is to
dik; ik kan het niet omvatten. Somwijlen gebruikt
men bet ook van de armen. Van bier vindt met het oneigenl. bid VoNDD.: met een arm van steen en rols
t' oinvatten. Wijders , gebruiken de dichters bet an andere dingen , Welke zij , in huunne verbedding, banden
toeschrijven wvaer zq* n bladt, te d.00tschen droej , den
drempeistiji oriwat. FOOT. Van bier naauwkeurig aan
alle zijclen insluiten : sardonixsteenen , onwat in - goudene kaskens. BIJBELV• I-n verderen zia : het vlacke
VS
des
-
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des afgronls ordt (met q s ) orzvatt. BUBBLY. zcjne
ruimte begrijpen : een kracht van flat , als gq izn
n use
svadde omvat ANTON . In de dagelijksche taal gebruikt^
men het ook scheidb. , in den zin van anders vatten :.
.

heb het an vermoeidheid rnoelen omvatten.
OMVEER , zie onwer.
OMVEILEN , be we , ik veilde om , he& omgeveild. Over
at to troop aanbieden : als beesten omgeveylt. VOND.
Van bier omveiling.

OMVELLEN , be we , ik velde om r heb omgeveld. Doen
omvallen. Men zegt bet meest van grootere ligchamen :
de ftllen oorlogsram en Pelt geen veeten ova, joist.
met den eersten scoot. DE DECK. Somtijds gebruikt men
het ook van ligclhamen , die weinigen tegenstand bieden :

snaer overvalt en Pelt hem otn , als u'interbui. een'
lenteblom. DE DECK.

OM 1' EN l EN , be we , ik ventte om , heb omgevent. O m'

f

loopen en uitventen.
OMVER , een bijw. , beteekenende de verandering van eenen
staanden in eenen liggenden of omgeworpenen stand : hY
liep het kind omver. De talel vie! omver. Het is
meest in den gemeenzamen stijl gebruikelgk , versterkende
de kracht van bet enkele voorzetsel orn. Voor omver is
ook omveer in gebruik : de deugdekerk moot gladt
omveer. PooT. Zie wijders Per.
OMVLECHTEN , b. w., ik vlocht om, heb omgevlochten.
Vlechtend om iets vastmaken : zq vlocht hare huren om
7iet gouden hoofdsiersel. Jk omvlocht , heb omuloch-ten. Als met vlechten omgeven , vlechtswijze omslingeren :

de klim omvlecht (den boom) s aenich^verven. CATS.
Terwv l de J'rgheit haeren hoedt met oliloof om-.
vlecht. POOT.
OMVLEESCEJEN , be w., ik omvleeschde, heb omvleeschd.
Met vleesch rondom bekleeden : de Heere Jesus om.vleescht inz de weereld gekomen z?inde. DE BRUNE.
OMVLEUGE LE N , be w. t ik omvleugelde , heb omvleugeld. Met vleugelen rondom bedekken. Het deelw. is
in gebruik .bij de dicbters: de Seraf zingt zz'n' roem;
maar met oinvleugelde oogen. M. C. V. t TALL.
OMVLOEIJEN , be en o. W. Onz., ik vloeade om, ben
omgevloeid. Met eenen vloed van water om iets vlieten :
de rivjer vloeide eertt ds de zuidzijde der stctd on.
-
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Oneig , , met eenen toevloed. van, volk rondom aankomen
h I ' heeft bij d'omgevloeiden alzoo aangeheeven. HooFT.

$edr. , b omvloeide , heb omvloeid. Rondom. bevloeijen : wanneer , omvloeit van u , hem d'oude Plana beving. VoND. Van andere dingen wordt het ook ge7egd

newel, die de aarde nu wolkend omvloeide

.
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DICHTER•

OMVOEREN , be w. , ik voerde om , heb omgevoerd. Om
zgne as drijven : gelgk het kroonradi het strijckradt
om komt voeren. VoND. Overal ombrengen : de standaartdraager heeft den standaart omgevoert. HoOFT.
Overal omieiden : gevangenen in zegepraal omvoeren.
Oneig. , rondom bekend maken : die an den berg Lee^
na cif tot aan Cabo de Verde den roem zzjner wapenen o:nvoerden. Boy. En voert uw' roem op Witte
pennen om. POOT . Een ander w. omvoeren beteekent
rondom met voering dekken. Van bier onwoering.
OLVIVOUWEN, be w. , ik vouwde om , heb omgevouwen.
Anders vouwen : een blad papier omvouwen. Omheen.
vouwen : ik he/ het pap1er er netjes Qrgevoucwen.
OMVRAAG , v. Eene vraag , welke men in bet ronde aan
eenige personen doet : iets in omvraag brengen.

OMVR.AGEN , b. w. , ik vroeg or , lieb omgevraagd.
Ornvraag doen.

OMWAAIJEN , b. en o. w., lb svoei om , heb en berg
omgewaaid. Bedr. , door den wind doen omvallen : de
stormwind waaide vele hooggetopte dennen orn. Meest
onz. , met Z r ; door den wind omgeworpen worden : en deiken leggen naer en deerlijk omgewaeit.
PooT.
0M WALLEN , b. w , ii• omwalde , heb omwald. Met
cene schans , eenen vial , insluiten : hq orwalt zicli Poor
.de 1-1"aaghpoort. HOOPT. Oneig., orngeven ; in den verhevenen stijl : 't bladergroen dat geen fruit en ono -s
bemantelen ern omwallen zal. PooT.
OMWANDELEN, o. en be w., onz. , ak wandelde om,
heb en ben omgeuaandeld. Hier en daar wandelen; met
liebben : in cde slad omwandelen. .den uur omwandelen. Met zijn ; eenen zekeren kring in bet wandelen
^ naken , rondom iets wandelen: wij .z n den wal
omgewandeld. Bedr. , ik omwandelde, lieb omwvan^eld. lets gelbeel ro:udoni wandelen. Van bier gebruikt
Pro t
-
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PooT het oiieigenl.: der wijaen ,farm omwandeit 's s e .,
gills randen. Van bier omwandeling.
OMWATEREN, b. w, , ik o mwaterde, heb omwater cd.
Met waterstroomen omgeveu : op eenighe omwaeterde,
landen. HOOFT.
OIVIWEG , m. , meerv. omwegen. Een weg , die met eene
kronime boot omloopt ; bet tegendeel van den kortsten
weg, : tviX namen , om de st rUik ro overs to on tgaan ,
eenen laugen omweg. Een dwaalweg : en hemt op dwalende omnaewegen. PooT. O:leig., eene uitvlugt , eene.

vermijding , cene verschooning : waartoe al die omwegen?
QMWENDEN , b. we , 1k cveridde om , heb omg ewend.
Omkeeren : zich o,penclen. Naar eenen anderen kant
wenden: e:en s.chrp omJTwenden. Oraiaje , wendende
het oog om en weeder'. HOOFT. 0111 zijue as wenden :
dat n2agti^, h vcc ur wr rk , om z n p o le.n omgeu'en d..
OF. DECK. Oneig. , tot een under overbrengen : hare,
huijseri siii esl omgewenclt worden tot anderen. B.uBFLV.
Veranderen : de regerin , an den staat werd weldra
omgecvencl. Van bier omwencling .
QMWENTELEN , b, en o. w. , 1k wentelde om , heb en
ben omgetventeld. Het onderste boven wentelen : eenem.
steen oinwentelen. F wentelcie zich in het sl#k om.
Onz. , net yija : als de maan in hare wisselin bg'e om,tventelt. 1 H. $C}IIM. Van bier omtventelin_g, mees_t , in,
,

-

eenen oncig. zin , voter veranderiiig in een staatsbestuur.
0MWERPEN , b. w. , ik worp (wie.rp) om , heb omgeworpen. Buitenwaarts ornvouwen , met eenen rand omslaarn : een omghewo.rpen herd , spgt wascliters blocten aim HUYGENS . Omsnnijten : omdat z4 de afgod.

rche altaren /sadden orngewvoipen. Het onderste boveli werpen : een, stuk land omwerpen. Van de eene
i,aar de andere zijde werpen : men worp schielijk liet
zeil om . Schielgk omhangen : werpt u s en mantel om.,
BIJBELY. Fig., in let verder;f storten; in den stiji des..
Bijbels : God zal de god/cozen omwerpen. Van bier
,

ornwverpzng.

Q iWIELEN , b. w., ik wielde cm, heb omgewield. Bij
KIL . vinclt. n; eu widen , in den zir: van bet lloolr . met.
semen niaaodensluxijer d& &ken. Voo. gehr uik't l ct zameng..

woord : omg ewiclde JiEen.
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ONWILLEt , o j We 1k Wilde om ; heb omgeu'ild. Tr

de da g elijksche tail komt bet met uitlating van een werkwoord. voor .: het rad wil niet om.
O IWI DEN, b. w , ik wond om , heb omgeworideiz.
lets om een ander ligchaaxu winden. 1k oyy wQn(I, hell
omwonden• Rondom bewinden : encle sijn aange,sicht

was o, uvonden met eenert sweetdoek. I IJBELV. Van
hier omwindsel , waarmede men jets omwindt , oneig.
bewimpelincy : Lets zondei• omwrndselen verhalerz.
OMWIPPEN , b: we , ik• wipte om , heb omgecvipt. Door
wi pp en ornstorten : cip om een sack of' t ee.. S . T.

,
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OMWOELEN ,; be w. ; ik woelde om , heb omgewoelcL

Garen of touw om jets winden. _Ik onwoelde heb om-=
cvoeld, Random bewoelen : de drie (masters) omzvoelt
met kaaabeLso IHOOFT.
l7MWOLKEN, b. we , 1k omm`wolkte , heb omwolkt. Ei-+
genlijk met wolken onisiuiten. Dichters gebruiken het oneigil : omwolkt met sterf qk stof.

OMWONEN, o. w e , ik woon de om, Izeb o m getvoond^
Rondom eene plaats wonen. Van hier omwoners.
OMWREKEN ; zie omwrikken.
e

OMWRIKKEN , b:w. ; ikuwrikte om I hebomgeweikt.
Door heen en wear rukken , breken en omwerpen. Poor
gebruikt daarvoor omcvreken : k wensch by 't gevaert
zoo ommeuwreek'.
OMWRINGEN , be w.. ik wrong om , heb omgeu>rongen.
S terk . omdraaijen : doer vanght de prz4ylster aen haee
hcnden ont to wringhen. CATS Oneig.: Pctn eeri e
omgewrorz'ePZ. reden. HUYOENS..

OM.WROETEN , be en c. w. , . k wroette oni . heb of i-'
geu roet. Eigeulijk ; met de pooten of den mail omhalen
dat zu n wroet Godt.4 (tkker oms ScmmM. Voorts , met
andere werktuigen ombalen : 44 ziet hcier ker-ken dmge.
ulroet. VOND. Oneig . , omsnnfelen ; onz., met hebben
heeft eeuw bq eeuW in 't donkere omgewroet. M. L.
.Van bier omwroeting.
OMZA,TEN , m. , zonder enkelvo Omwoners : jegens alle
sign ommesaten. M. STOKE . Die lantgenoten, die
ommesaten heq-ten. OVERYSS. CHRON. Van om en
zaat ; van zitten.

OMZEILEN ,, b. en o. w.: ik Feilde em, help om
glow*

geve a l d. Bedr. k bet zeilen o rnstoote . ; ande ,c $'4?
zeilen. Rondoni zeilen : w q he-bben het etldnd omge:.
zeild. Onz. , eenen omweg in bet zeilen maken : usiy heb..
ben , ook wij z jn Per omgezeilcl. Van bier omzeiler.
OMZETTEN , b. w. , ik zettede om , heb omgezet. Door
zetten eene andere rigting geven : eene echuit an achLeren omzetten. De stoelen omzetterz Het onderste
boven zetten : een kleed laten omzetten. Geld omzetten , in den bandel. Oneig.: iemand omzetten, van
zin voornemen afbrengen. Ik ornzettede , heb omzet.
Rondom insluiten : ha ha ! hq is omzet. P. SCRIVERIUS.
Rondom bezetten : met diamanten omzet. Met gout
vergult en met gesteente omzet. H ScrnM. Vau hies
omzettelgk , o azetting.

OMZIEN o. W. , onregelm. , ik zag om , heb omgezien.
Achter zich zien : die (zok) drukt o7is op de borst , en
weert liet ommezien. PooT. ' Oneig. zgne aandacht ves=

tigen : doe wel en zie niet om. Zonder omzien , on=
ophoudel9k. Overal zien , om iets te bekomen : naar iets
omzien. Bezoeken , bezorgen : naar iemand ornzierzi
Met voorzigtigbeid te werk gaan : cut leere ru omzier2.
J. DE HAAS. Men gebruikt de onbepaalde wijs als een
eelfst, n. van bet onz. gesi. y in de beteekenis van een
oogenblik : ik kan het in een omzien verrigten. Wantrouwen : heb er geen omzien naar, wees er gerust op.
OMZIGT, v. De daad van oinzien. Van bier omzigtig,
behoedzaam : e'en ommezichtig brein mietrout hierotrt
de main. VOND. --- Omzigtigheid , omzigtiglgk.
OMZIG'ri G , zie bmzigt.

OMZIJN , o. w. , onregelm. , ik was om , ben orngeweeet.
Aan bet einde zijn , omgeloopen zijn : als feet jaer omme
is. BIUBELV.
OMZOEKEN , o. w., onregelm., ik zocht am, heb omge.zocht. Aan alle oorden zoeken: 't is beter, dat men
omzoek'. VoND. 1HOOFT gebruikt bet ook bedr.: al/es
omzoekende.

OMZOOMEN , b. w., lb zoomde or , heb omgezoomcl.
Eenen zoom om iets maken: eenen doek omzoomeri. Ire
den verhevenen stiji, ik omzoomde, heb omzoomrl. _Omgeven : boomen en heggen , die de uitersten van de
landstreek omzoomen. Gaender jen., an verkoelende"
u'aterc'all4n omxoomd. VERT VAN HER WE ,

OM-.
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Q Z WAAI , tin. , tneerV. o mz wa4en,. Een Sri,' , luchtige_
otndraai : volge uww' wuften omp*ezwaai. VOND. Een vogel , die net eery' ommezwctai c'erduiste'rt in de lucht.
J. Ocrn. Oneig• , eene aanmerkelgke verandering : naerdien 't noit grooter ommezwaei in ' trotachen brein
,ion drukken. VOND. Omslag : gq hebt geen' lust ire
al Jaen u-'eads.chen ommezwrtea. H..SCHIM.
OMZWAAIJEN , b. en o. w. , it a vaaide om, heb o^ngezwaeid. Bedr. , lnchtig omdraagen : de label- het
,

-

vaandel omzwaaqen. Z/'rren stag' omzwaaiend heeiz
en weer. VERST. Onz, , in bet draai^en eenen grooten

kring maken : hoe ales door mign wysheid ommezwaeit.
HOOGYL.
OMZWABBEN , (omzwappen) , 0. W. , ik zuiabde (zu'apte) om , heb omgezwabd (omgezwapt). Een klahkna^d
bootsend woord , dat eene beweging op het water uitdrukt , door welke beweging men omvait : daer swapt
het schuytjen om. CATS.

OMZWACRTELEN , be w. , ik omzwachtelde ; heb omzwachteld. Eigenlijk , met eenen zwachtel omwinden. Meest
gebruikt men het 'oneigenlijk , voor aan alle zqden bedek-.
ken : maar d' oosterlinge-n zich omzwachtelt vindert
an eene afgoderqe. Boo.
OM.ZWERM ., m. , meerv. omzwermen. Eene menigte , die
als een , zwerm iemand omringt : zoo wil h zelver Room
met at haar ommezwerm rein of ten grond vertrden.
Oui).

OMZWERMEN , o. W. , ik zwernide om, heb omgezwermd. Met zwermen bier en daar omvliegen : de bijen
zwermen om. Oneig., met eenen hoop omloopen: de
soldaten zwermen ter, platten lande om.

OMZ WEVEN , o. w., ik zweefcle om, heb en ben omgezweefd. Hier en daar zweven :, laetse selfs omsweven
om spijse. BJUBELV. - Vliegende en om ^weevende op
den vloed. ANTON . Om lets zweven; met zi n : zo
verre de geest het perk tweet om to z%veven. L. TEN
KATE.

OMZWIER , m. Een omdraai , die Binds en herwaarts geschied t : of in het hemelscli heir en xjnen ommezcvier.
VOND.

OMZWIEREN , o. on be w., ik zwierde om, heb e'
ben

OMZ, ON.
hen omciezwierd.

Onz. , eene dwarlende beweging

met schaatsen ornzwie,
en d'iai maken op liet
Rondom ieLs zwieren ; bedr. : den kloot der aerde 0 ,
ri omzw1e
Met eeen
VOND
zwzei en met een sc/
C&TS
hq
al
de
lederi
ommewzert
draaijen sc/loon
OrvIZWINDELEN , ,• b w. Onz. , j/, zwindelde am,
-- een
hen omgezw,zdld Omdraqen oni zqn as: _ gelqk
rad ominde1t op zYn punten. H. ScIIM. Door
duizeling omloopen zoo ,,dat hem het hoofs omzwiadelt
, zk omzinclelde
, lieb omzivzndetd Door
VOND fleclr.
u'
" alle zqden bewinden
ronddraaqing van 1es , betzelve aan
'

,

doocidoecken , dae iii ju' ligchaem zal omzi'zndelt
worden. J. DE BRUNE. De brOn is in wendea , waar.
van gezwind.
...

.

ON , cen voorzetel , dat alleefl In 7ameflStelllflg boor ander
oorden gebruikt worth, 1s onmin , oaganwk , onleeraam enz Des7eIfs beteekenis is van veinigen omsiag,
àlzoo het eene Ontkennende kracht heeft , cii èigenlijk,
de afwezendbeid van dat denkbeeld te kennen geeft, betwelk bet woôrd , waarniede bet zamengesteld is , uiulrukt0
Van die woorden beeft men cene groote menigte. Zulke
zijn , b. v. , ongaarri , iliet gaarn , Ontetbaar , onrein
enz, floch riiet minder is het aantàl van die wOorcien
aarbij dit vOorzetsel niet skchts de afwezendheid thn dat
denkbeeld, maar veel mer het tegendeel daaivan beteekent , van welke natnur eIe 7elfstand naamw ZLfl aL,
ondeugd, ondank , ongeclulci , om-'ei'stctnd , met hunne
. bijvoegel. woorcien ; ZOO ôok onzalig , ongei-qmcl , enz.
Onkosten heeft nog een bijgevoegd denkbeeld , dat vaii
onnoodige , lastige kosten.
Dit voor2etsel werd eerttjds in zamenstell, voor verkvoorden geplaatst, als: onbetamen, onregien enz. Thans
zijn nog in gebruik werkwoorden met ér zamengesteld, als 'ei oriedelen, -'eronachtzamen, 9erongelukken, enz.
Voor zelfst. naamwóorden, als: orzclienst, onhout
on/and, ongunet, enz.
Voor bijvoegel. naamwoorden, en we! van allerlei soort.
Voor enkele bjvoege1ijke naamw., als: onwqs, onwaar,
onzeker, enz. Voor allerlei zamengest., als: orzaanienZyk, onzigtbactr, onachtzaam, ontqchg, omu'aar—
acl-
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achtig , enz. Vooral voor deelwoorden ; zeer zeldc u
nogtans vindt men dit voor deelwoorden van den tegen-

woordigen tijd , evenwel zijn ondeugencd , onwetei cl , its.
gebruik. Mn. Z. H . ALEVVYN zegt : cc on voegt zich nieL
"c wel bij partici pia van het activism ; » en keurt daarout

onveranderen`de genade af. Zoo zegt men ook onbepalend lid^-voor^d. , doch beter : niet bepalend. Deze
z9n derhalv-e vooral . met omzigtigheid te gebruiken. lit
tegendeel , is er eene groote menigte van zulke za$nenges ,
verledene deelwoorden , als : onbevlekt , ongesti'aft , on,
gehoord , ongelezen , enz.
Hier ontdekt zich , ondertusschen , eene gansehe me-.
higte van woorden , die den rykdom onzer taal uitwijzen
die met een groot aantal nog kunneu verc aeerderd wo:r-.
den. Het is wT aar in bet vormen van nieuwe naamwoor

den en eigenlijke bqvoegel. naamw. vindt men grenzenn
welke men niet willekeurig uitzetten mag : maar, waar is
er haast een ver leden deelwoord , (fat niet dit voorzetset
toelaten kaii ? Men verge mij dan niet , dat wijd. verstroo -.
de heel' mast elkander te plaatsen. Met opzet sla ik daiz'
die zameng. verled. deelwoorden over , waarover niets tc
zeggen valt, en welke elk zest g enmakkelijk kan, vorrnen
als ook vele , die met bear en /q k zamengesteld worden
slechts de bij geacbte Schr ijvers nmeest voorkornende mes
•

eenige andere , die onr#er de hand zich opdoen , zal do
toegenegene lezer hies vinden. Hun getal zal nog groot
genoeg zijn. .

Er is nag een on , voor an , als orbit , voor
De otiden zeiden ontwee voor intcvee. Eindelijk, indien
de volgende lettergreep met eene m begon , veranderdert
de ouden on in om , als: ommin , ommaat, , enz.
Dit voorzetsel is, uit oon , bq de hoogd• ohne , ont-.
,

staan. VoNDEL zegt nog ergens oon (zonder) artzenq"W.
Het iuidt , bij OTFRrn en deszelfs Odgenoote'n un ,..
eng. un , late in , gr. av en met weglatirng van de P , cc. Oudtijds zeide men bij ons ook awgs , awrccard , vo ,)r on
wqs , onwaard. .Tit deze bron vloeijen ook bet lat
sine, ons zonder. B4 de H .ebr. heeft zelfs Jib de beteekenis van een geniis.
Hier volgen eenige woorden met on zamengesteld, welko
wij slechts noemen zullen , as: onaanbiddeIi, k , nczan,

dachtig , onaangenaam, onaanv eroerd , onacnrner-"

ke-.
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kelq'k , onaanrzemel k• , onaansprekelgk y onaanstoa,#
t e lq , on aanzienl k , onachtbaar , onachterdochti g ,
onaclatzno , onaclelijk , onafbzddeli/k , onifgebrokera ,
aate4jk , onafl'osse..
onafgedaaan , ona f1Lankel1k , onfl
lijk , orr^ f netelyk , onafscheidbaai', onafscheidelgk s
onafU-visclibaar, onaJzettelijk , onalmagtig , onarbeicdzaam , onarglistig , onbaatzrichtig , onbarnhartig s
onbeang st , onbedaagd , onbedaard , onbedenkelgk ,
onbeclei felijk , onbediedelijk , onbedijkel Jk, onbedorven , onbedrieee4/k , onbedroefd, onbeducht, onbedwangelijk , onbegaafd , onbegeerlgk , onbegrepen '
onbegrijpel;"k , onbehaalbaar , onbeha' gelijk , onbehendig , onl ehoor lgk , onbehouwen , onbehulpzaam , onbejaard , onbekeerd , onbekend , onbeklagelkk , onbeklemd , orlbeklirnbaar , onbekomelgk , onbekoorl/k ,
onbekrompea, onbelemmerd , onbenemel k , onbenoegen , onbepaald , onbeploegbaar , onbereid , onberei-i
kelqk , onber jdelijk, onberispel#k , onberoemd , onbevaar lqk, onberoof baar, onberucht , onbeschaafd , onbeschrgfelijk , onbeschroomd , onbesefelgk , onbesmet,
onbestendib , onbestraf'el jk, onbestuurlgk, onbetamelijk , onbetembaar, onbevallig, onbevatbaar , onbevlekt , onbevlekkelgk , onbevoegd , onbevreesd , onbewegel jk , onbewijssel/k , onbewoonbaar , onbewooncd y
onbewust, onbezonnen , onbezweken , onbezr gkelqk ,
onbil4/k , onblgd , onblind, onbluschbaar, onbluts-&
baar, onboetvaardig , onbrekelgk , onburgerlgk , onbuurlitk , onci►nsbaar , ondagelqksch , ondigt , ondoenlgk , ondoodelgk , ondoorboorlgk , ondoorganke-^
1 k , or loorgrondelgk , ondoorkomelyk , ondoorschij-

nend , ondoorwaadbaar , ondoorzigtbaar , ondoorzoe-kelgk , onclrinkbaar , onduurzaam , oneenig , oneenpanig , oneer•baar , oneergierig, oneerzucht g , oneetIiaar, oneffen, oneig en j oneindelyk , oneindig.., onerfelq'k , oner•gerlijk , onerkentencs , onervaren , onfctsoen1/k, onfornzel/k , onfraai, orcgaar,' ongca arn ,
ongangbaar, ongebonden , ongebrekkel#k , ongeboren ,
ongedachtig , on e edienstig , ongedoogzaam , onge'-liincderd , ongeiioor•d , ongehoornd , ongehoorzaam ,
ongehuurd , ongeliut-vd , ongekleed , ongeL'renkt , ongekuifd , ongeleerd, ongelegen, ongeletterd , onb eligchaamd , ongrelikt ? ongemaakt, ongemaand, on-

ge-
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genianierci , ongemantt9icl, onçe7za$t-d , bnjemer
ongemqterd, ongemuist , ongenaakbaar,, orq'enee8_.
lyk, orzgenegen, ongemeugeiqk, ongeoeg, ongenoe..
gea , ongenoege4ik , orzgenoegzaa ni , oizgenood , on..
geoorloofcl, ongepaald , ongepaarlcj , ongepai'uikt,
ongeplekt, ongepluirnd, onqerefd, origeregelci, on..
geroepen , ongerust , ongeschzkt Ongesclzoaclen , on-.
gespoorci , ongetabberci , ongetakt , ongetjfeld , on
geec1erd , ongeeinscl , orzge'erwc1 , ongeleeschd
orzgelerkt , ongtwliesd , onget'apenc1 , origewa$ ,
gewas$chen , ongeti'igtig , ongewqd , oage,il1ig,
bngervis , ongewoon , ongezeggelqk , ongezzeiz , on
gezind , ongezinnig , ongezoncl , ongezouten , on—
glad, ongroeiz , ongrondig , ongunst, onhapererici,
oYzhebbe4/b , onheelbaar, onheilig , onherboreri , on.
herdenkelqk , onh,erdoenli//c , on4eri'jgbaar , onherkrqgelqk , onhei'roepelgk , onherslelbaar , onheig,
onhoffe4/k , onhouclbctar,, onhouwbaar,, onhuiseelqk,
on/Luwbaar, , irii/, onianeme//k , onjuiet
,
orzkenbaar,, onkennelqk , oizkenni$ , onkeurlyk , on.
k/oofbaar , onkrac/zt , onkrenkbaar,,onkui,96A. on.-M
kunstig , onlastertqk , onleerzaam , onlee8baar,, onleverbaar,, oriligchamelqk , only d1aar , onlqclelqk , onkdzaam, on/offelqk , onlosbaar , onmedecleelbaar,
onmeelbear,, onmenbaar, onmenigte , onmiciclel4/k,
onmisciadig , onmi9kenbaar,, or2moge4,ik , onmonclig,
,

on, onnaboolselqk , onnacleelig , onna
denkelijk , ôrznaclenkencl , onnacloenlqk , onncigaanbaar,
onnaspeur/qk , onnaspoorlyk , onnatuurlqk , onnao1g
baar,, onnao1geIik , orznazingbaar, onnoeme4/k , on
nooclig, onnooc1u'endig , onnoodzaketqk , onnut , onuur , onomkoopbaar , onomstootelqk , onontheerlqk,
ononjbi,jc1e/ik, onontgazkeIqk, ononthouclet4k, on..
ontknoope1tk, onopgesierd, onopgesmukt, onopltou-.

cie/qk, onophouclerid, onoplettend, onoplosbaar, on—
oplosselqk, onopmerkzaam, onopregt, onopeprake-.
4ik, onopwekke4/k ,ono'erdac/it, onoereenbrerige/qk,
ono'ereenkomst, onoøereenkorneiig, ono'erklimbaar,
onoverkomelqk, orio'erwinbaar, onoc'ervinnel,ik, onoerzienbaar, onpartqdig, onpeil6aar, onpirz1i/k,
onprqsse4/k, onpuntig, onsactkbar, onr4de1!ik,
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rnreisbrtrtr , onrekkelijk , pnseliadelJL' , onsc.liappeiijk
onsc1teurlq k , onsch jnhaar•, onsc/zikkelgk , onschuvelijk , onslijthaa.r, onsmertelijk, onspraakzaam,
ons area ;elijk , onstrekkelijk , onstuitbaar , ontegentisprekel jk , ontegenzeggelijk , ontelkciar y ontembaar,,
o zThrc^ r, ontoegankelijk, ontoegevend ontoevriesi "k , ontraag, ontroostbaar, ontroostelijk , ontwij_
Jekaar, onuitbluschbaar, onuitblusschelijk , onuitdenkbaar, onuitdoenlijk , onuitdrukbcsar, onuitdrukke,lijk , onuitkomelijk , onuitroeijelijk , onuitschrije-li: k , onuttsprekelijk, onuitvindelijk , onuuitvoerbaar,
onuitPoerlijk , onuitwischbaar, onizitwisschielzjk , onivaarbaar, onvaardig , onve'il , onveilig, onverachte-^
lijk , onverantivoordelijk, onverbeeldelijk , onverber..
gelijk , onverbeterlijk , onverbiedelijk, onrerbrandbaar, onverbrekel%k , onverdacht, onverdeelbaar
onverde f-elijk , onverdienbaar , onnvercloemelijk , on-'
verdoofbaar , onverdringbaar , o.werdrinklaar, onperdwijnlzjk , onver flaau wcl , onvergangbaar , onvergankelijk , on 'ergeeJlijk-, onver ete/ijk , onvergelc1
6nar, .onverge 'delij'k , onverg elijkelijk , onverheloe-'
lijk , ©zve i nder•li `,° , onv, rhoopt , onverhuurlijk,
onverkies!ijk , onverklaarbaar , orwerknocht, onverkoopbaar , onverkrij'baa.r , onverlief cl, onverliesbaar , onvermaard, onvermerkhaar, o,nvermetel ,
onvermoeclelijk , onvermoeibaar , onvermoeid , onver-y

,

,

,

6
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murwelijk , onvernielbaar , onversaagd , onverschoonbaar , orm 'erschrikbaar, onverschrik keli jk , onversclirokhaar, onverslen.sbaar, onvei•s ijtelijk , onver-staanbaur , onverstootelz)k , onvertelbaai•, onvertroostelijk , onvercverpelil :k , onverwijtelijk , onver^vinne.lijk , -onverwisselbaar, onverzeer/ijk, onverzinnelijk ,
onverzuime aijk , onvliug , orzvoegzaarn, onvoltoozd , onvoordeelig , onvoorkorneii k , onvoorspoedig , onvoorwaardelijk , onvoorzigtiq, onvreeshaar,, on:..lii, onvulbaar., onwaarschijnlijk , onwederkeerlijk, onu'ederroepelijk, omvedersprekelijk , on eerbaar , onweetbaar , onwelluidend , onwels_prekend , onuijd ,
onwinbaar , onwvondbaar q onwoonbaar,, onrwraak,

zuchtig , onzed ig , onzeilbaar,, onzinnig , onzoet
enzuwer,, o wear , on w terzg, enz,

ON-
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ONAANGEZIEN_ , bqv, n. en .. bi)w. Die geen aanzien of acbting
heeft. Men gebruikt het ook als een voorzetsel.: onaengezien gekerm en klagten. VOND.
ONAARDIG , b^jv. no en bjw. , onaardiger, onaardigst. Niet
aardig : zq is geen onaardig meisje. Eerze onaardige
Tede. Van hier onaardigheid , onaarcli Lick, Bij H00FT
komt onaard j voor : door d'onaardg (Iompheid, leelijkheid) der paapetreeken•
ONABEL , bijv. no en bijw. , onabeler, onabelst. Niet abel ,
onaardig, ot.ihandi j fedtizaes aeng ezigt , af'schuwbaer en onaiel. Poor. Orn luttel kiaps van Been
onablea trek. DE. DECK._, Van bier onabelheid. Veroud. woord.

ONA Ct"ITFRU AALD A .R , bijv. no en bid %v. Nict achterhaall)aar
en daarin gebronn. : oneindlgheit wee ftt o or rLchter•
haelbre pennen. VoNDD.
ONAFWISC BAAR , zie onafwissclie4 *
ONAFWISSCEEI.IJK , bip". n. en bi w. , onafwisschelijker, onafrissche4,ikst. t_ at zich nict wel Jaat afwis-^
schen : sera stand 'ar oi zJJisschelyken la,ster. HooFT.
Zoo ook onafwischoacar.

O1BAARACLITIG, bijv. ii. ell bijw. Een verouderd woord.
Die nit baart : icy uwe maget hen onvr-uch thaar enc. a
onbaeraclz tigh gewees t. DORESLAER0

O S BA .T , V. Nadel , schade : ja dtvon gen de Grieken
t'hunner onbate. K. V. L\ ,.AVD. Vail bier ondaatzuchti .

QNBANDIG , bi v. n. e€i bijw. , oiz bctndiger , onbandigst.
Dartel , los , wild : .Israel is onba,ldich als een onbandige koe BYJBELV. In de onbaiz d ig to borcleelen vary,
.

Parij s - FEITH.
ONBEDAC IT, bijv n. en bijw. Zotider behoorlijke opmeikzaarnheid op zyne ,hau eiinngen en derzelver gevolgen ,
en daarin gegrond : writ scliro/t gtj t' onbedacht op 't
kunstwerk van .tomeer ? Poo•r. Van filer onbedachbel jk , onbedachtheid , otibeda chtig . K. V. NAND. --Oubedachizaa , onbe fact tzaamhetd.

ONBEDREVEN, bijv. no en bijw., onbedrevener, onbedrevenst. Niet bedreven, niet ervaren. Van bier onbe-drevenheid.

ONBED JJF , o. .i erkelooshei(l , lu heid : `het onbedr jf
an de e wctnscliepsels. Di BRcNi.

0N13.
O1BEDRLJVEND , bi:k

mle

en bijw. Niet bcdrijvenil , Sap

:

onbecirifQende oanoozeihejt. HOOFT.

E, bijv. iio jjgeen niet 'veel beduidt. Vaa
bier o'26e(1ujdefld/teid.
ONBEFAAMI) , bv. no en bow. , oaefaamder, oTthefaamd-st. :Nict befaarnd , niet beroenid. Oudtijds ge

bruiktc men het ook in den tegero verges te1den zin , zoo.
dat on&eJaamcl zijn beteekende ter goeder faarn staan
eerzen oribefriemcien dieizstman in diensi ghebruyckeri.
LANDR. VAN VELUWE.
NBEGANGBAAI , bv. no en bijw. , oriliegangbaarder,
onbegangbaar.t. Dat niet to began is: onbegangbre
roten. VOND. Men gebn.iikt ook oithegaaL'e4/L' , waarVan o,zbegankelijkheid.
ONBEHAVEND, bqv. no en bjw. , onbeha'ender, onbeILaPeadsi. Nie t behavenci , niet door behandcliug ervaron : der onbehcwerscleiz $teé/uiden Perging hoorer4
en zien. HOOFT.

ONBEIIEERD , bijv. n. on bjw. Zoider heer of eigenaar, of vaarvan de eigenaar onbekeiid is. Zoo ziju
1). V. , goederen , die nit zee komen aandrjvcn ,
heerde goederen.

ONBEEEOEF , o. , Verouderend woord. Gernis van nut,
liulp en 7oordee1 : was daontu
er u zoo ten onb1ioe'e K. v. MANn. Van hier oril.ehoeftig, hut teen-

deel van behoeftig , buiten gebrek.
ONBEHOOFD , bqv. no en b9w. Zonder opperhoofd : het
Zweewvsche regemerst , onbehoofi mits de doodt Pan .
Sidnel. HOOFT.
OINBEHOORLIJK , bijv. n. en bjw. , onbehoorlqker , , on
be/toorlqtst Nit behoorl9k Van hier vahehoorlyL"1uid.

ONBEKOM1ERD, bijv, no en bijw. , onbekommercier,
onbekornmerci8t. Het tegendeel van bekommerd : h.
1eeft eetz onbekommerci ha Onbekommerd, zonder .
trappen van vergrooting, is iets, waarop geen drukkende
voeker Hot: o,z6ekornmerde goecieren. Van het woord',
in de cerste beteekenis, is orthekomrnerdheid.
ONBEKWAAM, bijr. ne, en btjw., onbekwamer, on6ekwaamsi. Zonder bekwaaniheid: Jig is poor dien
8/and oa6eku'aarn. Onbehoorlijk: op om6eht'ame we1 ea gcttzs In den verzaslitcndca stj1 veer bcclionken
men
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men vindt hem nooit onbekcvaam. Van bier onbe
kwaamheid , onbekwvamelijk.
ONBELEEFD , bijv, n. en bijw., onbe-leefder, onbe-leef dst. Onheusch , onvriendelijk. In sommige oorden
van Vriesland , nieen ik, gebruikt men hot , zonder trap
pen van vergrooting , in eenen eigenlijken zin , voor iets ,
hetwelk men Diet beleefd heeft : dat is oubeleefcl mooi ,
zoo mooi , dat men desgelijks Diet beleefd heeft. Van het
woord , in den eersten zin, kouit onbeleefdelifk, onbe...

leefclheid.

O]NBELOMPEN , bgv. n. en bijw. , onbelompener , onbelompenst. Van het ongebruikelijke belompen. KIL.
verklaart bet door rudis , incompositus , inscitus ,..
impolitus , inconcinnus. Bij CRTs komt het meer dan
Bens voor in den zin van lomp , plomp , ongeschikt : of
ben ik maar can romp , een onbelompen stuk ?
O1^TBE IAA.GD , bijv. n. en bijw. Zonder magen, of wiens
maagschap Diet bekend is; een woord der regtsgeleerden.
Bij Poor komt daarvoor onbemaagschapt voor. Voor
onbemaagden werden voormaals gehouden , die geene
magen nalieten binnen het viei•de lid.
ONBE III)DELBAAR , bijv. n. en bijw. , onbemiddelbaar-der, onbemiddelbaarst. Dat niet bijgelegd , bemiddel(l
kan worden. VOND . gebruikt het , en nit here PooT :
ook zie 'k den kromsten twist Diet onbemiddelbaar.

ONBEIOODIGD , bqv. n. on bijw. lNiet beuoodigd : mite
de J%Tassauschen ter uiterste weere onbenoodight
waa ren. HoOFT.

ONBERADEN , bijv. n. en bijw. Niet beraden, o.nbezoni
nen : onberaden to werk gaan. Van bier onberaadzaam , onberadenheid , onberadigheid bij RODENB.
Onberaden heeft, bij de Regtsgeleerden , ook nag eerie
beteekenis van ongetro.uwd : eene ouberadene d ochter ;
nit eerie bron met het hoogd. Heirath.
()NBEREOTIGD , bijv. n. on bijw. Niet beregtigd: onberegt igd bezwaar- van dienstbaarheid. Regtsgeleerd
woord.
ONBER.00ID , bijv. n..' en bijw., onberooider,, onberaoidst , meest onberooid. iNiet berooid , niet verward:
zoo net, coo on6erooid', zoo heere4jk begost. MAX.
VEIMEERE.

ON$EROUW ,. o, Het tcgendeel vans berouw : een eeuX4
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wig onberouiv

.

HUYGENS .

Van bier onberotiop e t' °k g

waarover geen berouw valt ; on6erouc^ig , die Been Le..
ronw toont.

ONBERUCHTIGD , bijv. n. en bqw. Onbeschuldigd , on_
aangeklaagd , onbetigt : onberuchtigde waar•aftige mans.
LAND. VAN WESTWOLD.

ONBESCHAM IID , bijv. n." en bijw. , onbeschaannder, on-.
beschaamclst. Zonder schaamte , en caarin gegrond
een onheschaand wvyf. Met onbeschaamden wont.

VOND. Van bier onbescliaamclel k , on6eschaarndheid.

OIN BESCHEID , o. Onheusch an twoord , onvriendelijke bejegening, stag gedrag: beet ik noit aw onbeseheid
breidlen ter gehoorraarnheit. H. Scu ni. Voor 't weder6arstig onbescheid. Al. L. Met zeker p /nlijk on,bescheit. PooT. Schoon 't crieslig onbescfieid hen
razend noemt of dronken. P. BODDAERT. Van bier
onbescheiden , onheusci , onbeleefd , ondescheidenheid ,
onbescheidenh/k. Onbescheiden beet ook verward
van, eene zaak eene onbescheidene kennis hebben.
INiet ontboden : f kornt hier onbescheiderd.

ONBESCHIETBAAR , bijv. n. en bijw. , onbeschietbaarder , onbescltietbaar•st. Door sclbieten niet to treffen :
on6eschietbaar wit. VOND.

ONBESCHOF T , bijv. n. , en bijvcw. , oribeschofter, onbe.schoftst. Beschoft beet bij K.L. compositus , 'decenw.
Ongeschikt , onbeleefd : een onbescho^ f t mensch. HooGSTR.
verklaart bet ook door onbeschaafd in eenen eigenlijken
zin : en missehien is de bron wel in sclzaven. Leelij
door grootbeid : haar onheschofte neus schee Naar
uitsteekende kin to dreigen enz. VAN HEEMMST. Een
onbeechoft ZJf VOND. Van bier onbeschoa ftel jk , onbeschofthei . .
t

-

,

ONBESL .GEiNT , bijv. D. in bijw. fiat beslagenn : ILet
paarct is nog on6eslagen ; van hier fig. , onlbeslagen tei
ys Lomen , onbei cid lets beginnen. Eerie onAeslag en ,
zuivei ,

1017g.

ONBESN i`l ENN , bijv. n. en bijw. Niet besneden : eei
onbesneden hezden. Vann bier het onbesnedendorn ,
heidendom : al 't onbesnedeadon. MCONEN. -- Voorts
bet verou_kd. onbesn/ding , onbesn /denis , onbesrnec qnT

helCd , bij V OND.
ON-
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ONBESPRANKT , bijv. no en bijw, , onbespraakter, on.

bespraaktst. Kvvalijk bespraakt : hq is gansch niet onbespraakt• flu VAN MAND.. konat het voor zwijgend
voor ; alle de Goden perbaest en onbespraecktst. Van

hies onbespraakthetd,

ONBESPROKEN , bijv. no en bijw. Niet betigt : onbesproken , zich oprecht in 't recht to toonen. VOND.
Door zijnen onbesproken wandel. J. DE HAAS.
ONBESTORVEN , bijv. no lemand , wiens ouders nog le-'

ven ; ook lets , dat , door versterf,, niet aan andere erven
overgegaarl is. Zie andere beteekenissen bij besterven.
ONBE'SUIS'[) , bijv. no en bij w , onhesuisder , onbesuisdst.
Roekeloos , wild : een onbesuisd nensch. Ik kee' de,
als 't onbesuisde poert dolcdriftig ors enz. H. Sciulvi.
Van bier onbesuisdelyk, onI esuisdheid. Wat de eerste

beteekenis dezes woord eigenlijk zij , en hoe dezelve aanleiding tot het denkbeeld , hetwelk wij daaraan hechten ,
gegeven hebbe , durf ik niet bepalen ; ik dacht we! Bens
aan susses, sullen,
+ONBETEUT ER D , bijv. n. on bijw. Niet beteuterd : met
een onbeteutert hart. VOND. Van bier Qnbeteuterdheid.

ONBETOOMBAAR , bijv. no en bijw. , onbetoombaar:
der, onbetoombaarst. Niet to betoomen : onbetoombaar
'o$. VOND.
O IVBETRAAND , bijv. no en bjw. I iet betraand : onbe .
traende kaecken. VOND.
ONBEVAARBAAR , bijv. no en bijw. , onbevaarbaarder,meer
onbevaar6car , rneest , zeer onbeuaarbaar. Dat niet to
bevaren is : het onbepaerhare meir. VOND.
Oh1BEZORGD , b jv. n. on bijw. , onbezorgder, onbe.
zorgdst. Niet voorzien : men heeft mq niet onbezorgd
tveggezonden. Door .geene angstige zorg verkregen :
,Sint Jams hof bezorgt den onbezorgden kost. VOND.
Onbekommerd: voor z n heil niet onbezorgd. Van
bier onbe&rgdheid.
ONBOERSCH , bijv. no en bijw. , onboerscher, o_nboerschst.
Niet boersch : onboersche Boer. DE BRUNE. Van bier
onboersclzheid.
ONBOETELIA , bijv.. n. on bijw. , onboetel/ker, onboeteiç/kst. flat riiet te. boeten , niet to berstellen is: onboetl ke
chaade. 1100E F. Aij ei s onbvetbaar : met onboetbre
,
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breuken. V0ND. Dat %'aere eene onboetbre
FOOT. Voor onboetbczaren hoon. H0OFT. Ook , dat

door geene boete te verzoenen is.
ONBONDIG , b9ve n. en bqw. , onboridliger , onbondigsi.
INiet bondig , Onvast : eene onbo'zc1ige hew qsreclen.
J(rachteloos : uiterate u.'illeri zul1e' 'oôp orbondigh
verklaart worden. HOOFT. Bj den RIDDER , leest men
ook eens o, misschien hetzelfde woord , voor
zwak : geen on' burdigh persiancit.
ONBUIGZAAM , bqv. ii. en bijw. , oizbuigzamer , onbaig'
zaamst. Dat niet te buigen is : oribuigzaam glas.
Fig.: een onbuigzaam gemaecl. Van bier oiibuigzaan
heid. Oabuigelqk (anbuigefijkheid) is ook in gebruik:
d' onbuichelqke reep. Di DEcK. Ook oneig. : bewq&
van zqne onbuighelyke hardtriekkigheictt. H0OFT. Bq
NoTic, z;nboughh.
ONCE , (ons) v. en o,. , meerv. oacen. Twee lood. Van
het W. uncia , dat Mj de Romeben een deel van twaalf
ge1jke deelen was , die te zamen een pond uitrnaakten.
Van hier , , dat de apothekers , wier pond twaaif oncen.
weegt , dit woord gebruiken voor een twaalfde gedeelte
van een ligt pond. POOT. spelt ons : een Oi8 van boete
voor een pondt.

ONCHRISTEN M. , meerv, onchristenen. leder , , die geen
christen is. In cen' meer bepaalden zin , mahonedanen
en heidenen. Van hier onchristelijk.
ONDAAD , v. , meerv. onciciden. Eene booze daad ; een
,

wo.or4 , dat nog hatelijker denkbeeld dan cene rnisdaad
inboezemt : o Lam , dat onze ondacien op uwen ha/a.
zult laden. H. Scum. Van bier eene onmenschelijke
gruweldaad. In dezen zin komt bet bijj PooT voor l, waar

iiij bet barbaarsche bevel van Faraö , omtrent al de knecht
jes der Israëllcrs , met eene zwarte kool teekent : ciezie
onc/aet is. voorApis troon gekiominen. in de beschrevene regten onzer voorvaders verstond men, door
eene ondaacl, zwaren tiiefs.tal, roof, vrouwen- of maag
cleriscliaking, kerkschennis, brandstiehting, rnisdaad van
geksvet:e rnajesteit. moord. Zoo komt bet, in het Qii
LAND. LANDR.. voor zware rnisdaad voor; en zij, die
daaraan schuldig staan, heeten er ondaclire lu/den. la
bet CUAnTEEB. V M1EIUS worth een cud gedenkstuk
aangehaald, w1aarult b1jkt, dat de Bishop van Utecht
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dieven , moordaws en alien , die ondaad in den ^a de
deden , mot aantasten en regten ; uitgezonderd welgeborene lieden , over ligtere niisdad:en , ten ware dat
Baer and ed in geschied was'. I then zin komt het
woord voor IN DE WILCKOER. V. LANGEWOLT :

wver

so een e 'en rvet man umme roe f , urnme rnansla to ,

umme clief to e, umme andere oncladen uoervlul itig
ipordee

Reeds bij OTFR. untat , bij de zwab. Dicht. unbgettrzt.

On heeft bier de beteekenis van het booze in den sterksten zin , zoodat ondaad het verste van eerie goede daad

of is.
O DANK , m. Eigenlijk beteekent dit woord germs van
dank: teegens den ondank, dien ons Bering onthaale.rz
bq UEd. met re.eden moet behaalt hebber, stel ik
den dank. HOOFT. Naardeinaal nu daar , waar geen

dank geweten wordt , zich gemeenlijk. ongenogen daarenboven vertoont, is het Bone verzacli.tende u tdrulkking van
ongenoegen : ondath by ierna:nd behalen. Iernand
ondank weten. Teel nutter or altoos de poezy'
verzwor•en , dan dat ze ons oridank brocuu' Poor.
Verwgt : Fliil ps gc f an dat verzuim den ondank aan
Jienard. UoOFT. De nadeelige g volgeri wijders , die nit
jemands ougenoeg In over ons , voor +iris, outsta in kunnen4

,want , naardien zich alle oorden. op 't- exempel an
. ritwet pen beriepen ,, zoud' het alleen den ondcznk.
droag lien. HOOFT. In dien zin lees. ik , in de Lien gehoderi iii de oude Vriesehe taal, der i 5de eeuw : want ick
mqrie ontan.cL wreeL. Men gebruikt ook den tweeden
naam al orldcrrzks : ik rnoe$t , niijn.s oadcznks,, hem laten
varen , dat is tegen NO en zin., ' schoon ik mijneri tegenzin , door ondank , aan den dag. leide. -- En kom ik
a.en zc( rich dit kleen lqkoffer schenkea; ik doe It
inijrls onrlctnks. ]PooT. Hiervoor zegt HOOFT : t' Z jnen
ondank. Zelfs gebruikt men bet als een voprzetsel in den.
zin van nic'.tteaei staande , in Spijt , in weerwil , wanneer
bet voor ailerlei, naamwoorden , die eene of andere zaak
uitdrukken , to staan komt: Ondanhs zijne tegenkc nt,in,gen en wraakzueltt. SELS. Alacer jib zwankt., en. ,
drilt , ondanks den bliksem, met z/n punt. HOOGVL.
Van bier ondankbaar,, die geenen clank betoont: al was.

't. ondankbaer kreng gestroopt. Y0ND. Daarin gegrond:
eene

$2

OND.

eerie ondankbare handela i/s. Van bier ondankba ar ,o
held , ondankbaarlijke
ONDANKB AA.R , :,, ie ondank.
ONDEEG , oridege , V. Dit woord komt , in den gemeen..
Zamen wandel , voor in de beteekenis van eenen toestand ,
die niet zoo is , als hij behoort : die zaak is weer to
ondeeg. 1k was heel le ondeeg , zeer onpasselijk. Dat
Z8 al to oncleeg , .v a t hq doet , gansch niet braaf. Bij
K. v. HANDER komt het als een bijv. naamw. voor , met
trappen van vergrooting : gezind t' ondeger op dien,
kwalgker gezind. Tan bier orAdegelgk, niet braaf, ondeugend.
OJNDEEL, o. , meerv. ondeelen. Verkleinw. ondeeltje R
schoon in dezelfcle beteekenis als ondeel , naardliera een
ondeel , naar de denkwijs der oude wijsgeeren genonnen ,
zich niet verkleinen laat. In de leer van Epikurus , verstaat men , door een ondeel , cen dier ondeelbare ve7elYjes , die , voor de vorming van alles , zouden bestaarl
en zich , rusteloos , lijnrePt op en neer bewogen hebben ,
totdat , door eene schuinse rioting , die stofjes elkander
zouden aangeraakt hebben , en dus tot eenen klomp gekleefd
zijn ; waaruit dit schoone wereldstelsel , eindelijk , ontstaan
zoude zijo. Van bier ondeelachtig , niet deelachtig :
omdat noght Volgeses zijnen broeder des rijx ondeel.
achtigh. lief. HOOFT. Ondeelachtig Stan eenig goed
,

minder in
gebruik is) dat niet gedeeld kan worden ; ondeelbaarhead , ondeelig: elk oradeelige (elk individu). 't Gevoel
zrjn. -- Ondeelbaar, (ook ondeellgk, dot

behoed de soort, d' orideelige de smaek. DE DECK.
Daer uuve meening elk ondeelig persoora tot eerie
melaetschen wil maken. OVEBZ. V. HEM

ONDEELBAAR , zie oncleel.
ONDEGE , zie ondeeg.
ONDER, cen voorzetsel, bijw. en bijv. naamw. Als voorzetsel beteekent bet, in bet a gerneen , eenen stand van
diepte , met betrekking tot lets, dat ow hoog is; in tegenstelling van boven. Gelijk ouidtijds onze voorzetsels,
rneestal, den tweecden naamval bij zich hadden , zoo gebruikt men, bij dit voorzetsel , nog wel dien naamval
onder 's hands , onder weegs ; ook onderweg , onderweeg. Hierheen behoort ook bet bijw. onderdies ,
undertusschen : dat onderdies in uwei eclat enz, PooT.
Voor

0iND. S3
Voor het overige , heeft het den vierden naamvai hij zich:
onder den T lnauwen hemnel ; een goed paard onder
den man.' Met iemand onder eene deken slapen ,
let eens zijn ; s preekwv. De kelder staat onder water.

Duizend man order ach hebben. Onder de markt,
onder den gewonen prijs , v°rkoopen. Onder den schijn

an vriendscliap ; onder eede ; oncler den ream van;
onder vier oogen , met ons beide. Onder anderern.
Onder ons. (finder ons gezegd. Order de krakende
kartou. VOND. Onder den maalt/d. Order het ge.
veeht. Order lzet atorten van eenen vloed an trunerz. In eenen weer bepaalden zin , in vereeniging met
bet denkbeeld van heerschappij , nnagt en geweld : onder
de hoogepriesters .dnnca en Cajapha , enz. BTJBELV.
Dit voorzetsel words ook in zamenstelling gebruikt bij
bijwoorden , bi voeg. en zelfst, naamwoorden , - en werkwoorden. Bij bijwoorden wordt bet deels vooraan geplaatst, as : onde,•actrz, onderdaag s, ondereen, onder-

ling , ondertijds , ondertu;sschen , onderweg , onder^
wegen , onderwgi, onclerwijlfen enz. Ook achteraan ,
als : daaronder• , fiierondee , waaronder. Bij b9voegel.
naamwoorden , als : onderaardsch, onderdanig, onderhanclseh , onderhavig , onderlioorig, onderjarig, onderpligtig , en:. -- Bij zelfst. naatnwoorden , als : onde,-bank , onderbed , onde,•bek , onderbeul, onde -bevelhebber, onderbode , onderborg, onderborstrok ,
onderbroek , onderbuik , onderdeken , onderdeur,,
onderd Jk , ondergoed , onder'ordel , ondergraaf,,
ondergrond', onderhals , onderhemd , onderhoos
(onderkous) , onderhopman , onderhi s , 'onderkam , onder ant , onderkelcler,, onderkin , onderkleed , onderkok , onderkoning, onderkorst ,. onderkoster , onderkous , onderkussen , onderlaat , onderlaken , onderizgf, onderlip , ondermuts , onderof cier,
onderplaat, onderregter,, onderriem , onclerrok , onderschaf tmeester, onderscliatmeester, ondersc' henkel ,,
ondersehepen , onderschout , onderschrijt , onclersnede , ondersnuit , onderstuurman , ondertand , ondervat , onderwant (van een schip) , enz. Ook wordt
bet in zamenst. met vele werkwoorden gebezigd, als : on-

derbreijen , . onderbrokkelen , onderbuigen , onderdek-

ken , onderdouwen , onderdr/Pen , onderdc .•ctlen, onder-
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dergeven , ondergieten , omlerg ovijen , ordergr /p e
ondergroeqen , onderlae en , onderIie yen , onder/Le b.
pe n , onderhuren , oncierjagen , onder•kammen , on,
der•kennen , onderkgken , onderklampe n , onder_
kneclen , onderkoken , onderlgnen , onder•ma en, on-.
dermalen, ondernaagen , onderplaatsen , onderplakken , onderplanten , onderploegen , onderploogea ,
-

onderpol$en , on lerpoten , onderraken , onderreden
onderroeren , onderr- ollen , onderrooken , onde•schaeten onderschuileri , ondersc/iuiven , ondersmelten
onder$mgten ondersngclen onderspaden , onderspitten , onderspoelen , onclerspreiden , onclerstooten ,
onderstoppen , onderstrepen , onderstr/ken, onderstroo en , onderstroomen , ondertrekken , ondervellen,
onderu'assen , ondercveven , onderuwroeten , ondei
zaaijen , onderz en , onderzwemmen , enz.
Bij zulke en andere werkwoorden is dit voorzetsel
scheidb. , en onscheidb. Scheidb. is het , b• v. , in orn-

derdruiken , dook onder, ondergedoken , under to
duiken. Onscheidb. , in ondervinderi , ondervond , ondervonden, te oiidervinden. Somtijds lijdt hetzelfde
woord , naar mate zijner beteekenis , een scheidb. en
onscheidb. voorzetsel, als : onderhouden en onderh©uden , hield onder en onderhield enz. ; gelijk bij zulke
vvoorden zal aangetoond worden. Ook wordt dit onder
zelfst. . in het vooronder , achteronder (eens schips).
Bij ULPHIL. . undar, Is1DOR. , KER. , W[LLER. en anderen undar,, rin tcxr unter,, hoogde un ter, neders. ,
zw. , ^s)., deers! en angels. under ; doch in het wall.
cvrth. Het late inter behoort tot dezelfde bron.
In de tweede plaats is onder een bijwoord van plaats:

ik woort onder. ll i] slaapt onder in den kelder.
Ook met een voorzetsel: an onder; van orideren :
van onderen opborrelen. Fan zoo veel §teens omhoog, op zoo veel houts van onder. HUYGENS. Te
onder: to onder brengen : te onder z/n. Van bier
het zameng. onderaan : hij zit onclerann. Van magt:
h j mod t er onder. Eindelijk , is under een byv. naamwoord , met trappen van vergrooting, schoon de overtreffende trap alleen maar gebrnikt words: hij woont op
de onderste kamer. Alles het onderste boven halen.
In Groningeu words diet zelfst. van, het onz. geslacht geno -"
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nomen : tip' had Been onderste om , dat is , geenen
krop- of borstlap.
Dit bijw. en biv. naamW. is , in bet hoogd. , unten ert
unter y bq de onde opperd, ht ncle n , neders. under..
Het is van het onde ond. [let lat. infra is, wat de
eerste lettergreep betreft , hiermede vermaagschapt.
ONDERAARDSC U , ( oudt. oncleraard g) bijv, n, en
Dat onder de oppervlakte der aarde gevonden words : Lk
ging door- onderaardsche ho/en. In de fabelleer der
ouden zijn onderaardsche goden , die in bet schimuien_

rik beerschen. Net onder•aarsclie rgh. Al guam dP
kernel ook to storten in de helle en onder•aert$chem
arnoock. VOND.
ONDERACH'F, v Banning) eerste aGht, die van eenon
onderregter gedaan wordt , en zich tot bet ambt alleen,
waarin die regter woont, bepaalt. Zie ac/it.
ONDERNDMTRAALL , m. , rneerv, onderad nir•acals. Die,
in rang, op het Opperhoofd van de geheele vloot eens
rijks volgt; die deszelfs plaats viak bekleedt : hebbende
tot onderadmiraal , den vool genoemden Drdak. Bó-.
GAERT. Van bier onderadmiraalsclz p,
ONDERBAAS , v., meerv, onderbazen. Onderzetsel van
eenen pilaar. Het woord is nit onder en het late of grs
basis , een voet , suit , verbasterdi, Voor eenen meester..
knecht , of baas onder den eigenlijken meester ; is ondera.
Baas een alder woord , en ongetwijfeld manne1 jk : gib'
moet het den onderbaas vragen.
ONDERBAND , m. , meerv. oncderbanclen. Zoo noeme:
de wevers eenen band , waarmede zq de stukken garen,,
opdat die niet in de war, raken, onderbinden.
ONDERBEEK , v. , nneerv. onderbeken. Zoo toemt men
de lager liggende beek , waarin het water, dat eenen m..
len dryft , neerstort ; bet tegendeel van bovenbeek.
ONDER BINDEN , b. w., ik bond onder, heb onderge.
bonden. Onder een ander ding binden : nadat ziy het
haar er ondergebonden had. Ik onderbond , heb
onderbonden. Eenern band aan bet onderste deel van
jets leggen : eerie kr•aamvrouw onderb nden. Van bier,
in den laatsten zin : de - onderbintllng. Onderbinden is
ook eel weverswoord: garen onclerbinden. Zie onder.
band.
ON DERBLIJVEN , o. w., 1k bleef onder, been onderge.
ble-•
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bleven. Oneig. gebruikt men het voor niet wel groeijen
die boom is ondergebleven. Hiervan onderbl jfsel, dat
met wet opgroeit , een dwerg. Ik oncderbleef , ben on_
derbleven. Ongedaan bl9ven : vindt ghy onderbleven
ryinen . C. HUYG.
OIN DERBOETEN , o, W. , ik onderboette, heb onderboet.
Een woord in zoutkeeten gebruikelijk, voor ophouden met
arbeiden.

ONDERBOKSE (elders onderboksen), v. , Onderbroek;
de priesterr sal z/n linnen ortderbocksen over zijn
vleesch aantrecken BIJBELV . Van bokse, bj Kit.
bockse, bracca.
ONDERBOUWEN , w. , ik bouwde onder , heb onder'
gebouwd. Door ploegen lets onder de oppervlakte van
den grond brengen ; geld. woord : Jzi moest de mislukte boekweit er weer onderbouwen. Een gebouw onder
.

een ander gesticht plaatsen , dat tot stilt en steun van het
geheel strekt ; wanneer bet onscheidb. is : ik onderbouU.'-de , heb onderbouivd. Zoo zegt J. DE BRUNE : hoog-.
dravende kerken . die Pan verachtin ^ h en spij t orlderbouwt zi•n. Oneigenlijk zegt Hoovr : dezelve had
de Spaansehe zaak zulx °onderbouivt , dat is ondersteund.
C

O.1NIERBREKEN , be w. , ik onderbrak , heb onderbroken. De voortdurin,g van jets voor eenige oogenblikken beletten : Psulmen met poozen oncierbreken. DE
BjivN. E. Bij HoorT komt bet eigenlijk voor, in de F •be-,
teekenis van under aan een ding breken : de keurbende--

ling met berden en horden gedekt onderbreekt do
muuren.

ONDERBRENGEN , be we onregelw. ik brat oncler,,
heb ondergebragt. Naar eene plaats brengen, die _ beneden is. Oneig. , onder zijne magi. brengen , vernieesteren-: cols het lant. Poor u . aengesichte sal ondergebr•acht zijn BIJBELV. Hiervoor zegt men ook to onder
brengen. In dezen oneigenlijken zin , gebruikt men lief
ook onscheidb.: ik onderbragt, heb onclerbragt : met
c ', onderbroghte scharen. VOND. Van hier onderbren.

gingr , vermeestering.
ONDERDAAN , byv. n., Eigenlijk het verleden tieehsToord
ondergeclaan ,, van onderdoen. Onderworpen : ale on
der-
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d.ei tene sielef can aller vor$ten Vorat. A. Aloo.
D'onderdaene necken. VOND• Is niele den hzinneataf
en scepter onderdaen. ANION . Van bier onderdaan.
lzeid , by H0oPT. Bq de ouden had het ook de beteekenis
van verseheiden. Voorts worth bet als een zelfstandig
naamw. van het mannel. ges. gebruikt : hg is een onderdaan an Spanje. Van bier onderdanig, onderdaniger,
bnderdaraigst. Onderworpen ; zonder trappen van ver.
grooting : Lemand onderdariig eqn. De trappen van ver•
grooting komen in dien zin alleen to pas , wanneer bet
eene. uitdrukkio ; van hof e4klieid jegens voorname personers
is: uw onderdanigate dienaar. e, Worts oaderdanig-?
held , onderdanig4 k.
ONDER.DALEN , o. w. , ib datlde onder, ben onderg e- f
daald Saar beheden dalen , zoodat men niet gezien ka,E
worden ; daarin van ned erd alert onderseheiden : Ire he
der son. VOND.
ON
DERDEEL , o., meerv. onderdeelen. Een deel vasi een
loofddeel: de spreher bleef ateken bid het derde on
derdeel oasn het vierde Izoofddeel: Ook let onderste.
gedeelte van lets : gelucb eery riem een' roan (dealt)
in op- , on .onderdeel HUYG. Van bier onderdeelen
onderdeelde , onderdeeld. Waarvan onderdeeling.
ONDERDELVEN , be we , ik dolt onder lieb ondergedol- ^
.

,

Pen. Door delven lets onder do aarde doen. Ik onder-.c
dolf, laeb dnderdolven• Van onderen iets uitdelven : die s
al %vat hid boucvde , onder•dolven. HooFT.
ERDYES , zie onder.
OND
ONDEKDOEN j be w., onregelm. ik deed onder; heb ondergeddam Onderzetten , tinder jets brengen : ik le('
het er ondergedaan. Oneig. ,, to onder doer , over
mannen : ende deden d' onee met crachte t' onder. M.
Onz. gebrriikt mien bet in de spreekwijs : vool
,

anderen onderdoen,

wijkena.

ONDERDOMPELEN % b, en o. we Berir. en onz. lb dom.
pelde onder, heft en ben under edompeld. Door i::dompeling onderdoen en onderdui en. Bedr. , ik onder.
dornpelde, 'heb onderdoinpeld : ineiy'n neerlaag on-derdompelt. OUD. Van bier onderdompeling: de dool b1 onderdompelin .
ONDERDRUKKEN, I. w., lb drubte onder, heb ondergedrubl. Door drnZkking onderbrengen : iemands hoa f d
Y
on"

0 ' .
onderdruLAen , Onder het water enz. 0p den gronc
nedervellen : 'an u onder to drucL-en met mgn erz
doodlqeken pql. K. v. .MIND. Drukletters onder lets
plaatsen , o:i ci teekenen : mLjn orzczerclru(ken is cde doc4_
ter an nzyn schult. FIvYG. 1 Ii gebruikt het meest
oneigenl. en onscheidb. : ik onde,rdru/te , heb onderdrukt.
1\':Ien onderdrukt anderen , als men geringere persunef ,
in bet verkrijgen van datgene , hetwelk zij met i egt en hill qklieid vorderen kunrnen , veri i nder•t. Armen , weezen I
wedzu''en , vreemdelinger o1zdez•drukken. XVijders : de
waarlieid wordt yank ondee•clrukt. Van bier onderdrukker ? onderdrukking.
ON V)ERDUI1 _;N , o. «. , ik dook onder, hen ondergedoken. Order jets duiken. Oneig. , wijkeu : die in grid.*
zen ouzderdwn en onsterfl,.gk heeldenlooJ' poor Beene

st mazen onderdaikt. L. rfp.tP.
O N D ER ^ x' AI , o. en h. w. onr•egexru. Onz. , iL• ging oncd r , ben ondergegaan. Eigenkj , onder den gezigteinder Bien : de sterren gaan onder. I)e sonne en
g ue net onder over iuve toornic/zeyt. BrsBri,LV. Van
bier hetdeelw. ondergaan de : de. ondergaarzde zon.
Zinhe , naar den grond gaan : het schip was reeds
czar hetoizdergaaii. Oneigenljk , olphouden , vernietig(t
worden : zoo zullen eens koningrijken der aarde on-it
dergacin. De waerheyt is ondergegoen. BIJBELV.
Bet_ be:eld is van een zinkend schip ontkend. Bedr. , ik
onderg;;n ` heb ondergaan. Verd:•agen, doorstaan : i y
heeft inan7 oeclig ails g evczren ondergaan. Den dood
o,ndier aa;z. In bet gaan a snijden : dat Champaigneys
Polk as?-z . Cornelis an ..:ndt den wegh naa Antwerpen onderg Inge. HOOFT. In zinne an hun den
we gh. I' ondergaan. IIOOFT. V eivangen :. toonen , die
n.ic7. ka,z('`•e,z on ergaen. ONI). Oneig. , heimeliik zoen taL tax workn die hun den hoogiten handel
h.eii
der regeering'e ondergaan. HooFPT. Polsen: iemand
toosseh k• oncd ergaan. Behend ig onderkruipen, den voet
ligten: zip' oncierg ingen hem met mete woorden. Den
Calvinischen t' o«der•gaan, opdat zzj zich van de gew eyde kei°ken onthouden. HOOFT.
ONDERGANG, m. Eigcnlij k, benedengang, bet tegendeel
van bovenganng. De schijnbare beweging van een der he-r

inel Iigeharnen onder Qn7Cn ezi teitnder : de sonne
-

were
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iveet ljal•en oncler^ Zii'. BTJBELV. 'Poor gebruikt bet
voor de pleats , alwaar zj ondergaat ; het wester : van 't
ooaten tot den spaden ondergang. Oneigenlik , beduidt
bet eene verstoring : z"ij fvoelt en wroet naar omen
ondergang. He SCHIM. lemancds ondergartg zoekene
ONDERGAS'f , m. , mcerv. one ergccsten. Een kneeht in
eene brouwerij.
ONDERGEWAS , o. Waterlot , tat onder uit den word
tel , rondoni den statn van eenige boonien , opschiet.
ONDERGOD , ni. , meerv. ondergoden. Een der minder,
Goden, die, naar de fabelleer der heidenen , onder den
op ersteii God stonden : of het velen sc/LOon cler On
der'oden apeet. IE DECK.
ONDERGORDEN , be w., ik ondergordde, Tieb ornderfiord. Van onderen eenen gordel aandogn , eenen gordc-1
onder vastmaken : een ,paard onclergorden. Het schip
ondergordende BIJBELV.
ONDERGRAVEN, be we , ik ^groef order, heb onderge.riiven Door graven onderstopp en. • IA oadergroe ',
hell oAidergraven. Under lets • grave ri , on er in to komen : eenen berg - ondergraven. 13ijzonder,, om het to
doeñ instorten : de vgind ondergroef., des naclats , de
huren. D' ondergraven ctallen. P. , ScBIVER. Onei-

.

'

genlijk past H OOFT het toe op mensehen., om daardooz

hnhne genegenheid van andderen of to trekke " : - Caecincx
-

ondergroef,, door versclieide - ko,2sieh , de gemoede ,
.der Ion ciert manner. Worts gebruikt men het , fig.
voov in het geheim san de vernietiging van lets arbeiden
.Om behendig 't orider•graven hurl aengegroeit gezag.:
VON!.. Van bier .ondergrtiver,, . ortdergravang.
ONDERGRONDEN, b: •'w., . 1k ondergrondde'., 'l2eb under-:
grond. Eigen lijk ,' den ' grond peilen.. Oneigevhijk , on--;
derzoeken : toie keen de diepe vhnclea vat Codes hdocli.
ielegt met reden ondergronden ? 'cATS.
ON DERHA LEN; b. w., ik haalde : onder, he'b onclerge=
haald. Naar beneden trekken: het hoofd onderhalen , onder
wate1, enz: 1k -onderhaalde, ieb orderlies lcl. Eenen liaa!
met de pen onder jets waken. -- Onverwachts inhalen : -haar
gang valt bersvaarl#k , en 'zqn ze gemakkelgk t' onde-rhaiilen. E6G. Van her anderhaling , onde'rstrepiug.
ONDERHANDELING, v., n eery onderhandelingen
SchrifteI4^ of mohdeling onderhoucd over troop, verkaop ,
of
Y2
-

,

-

ONE).
of eengc an(lere onderneming : over lets in onczriLaa.
deling zqn. Bqzonder, om eenige stidigheden weg t
ruimea en partijen te Vereelilgell : in omJer1zande/in
tredeFZ. De onderizancleling is afgebrokeiz. Van he' t
werkw. onderliandelen. Voor dit namw. gebruikt
ilooFT ook orzclerhandel: een 9erclragh Pan den oiiclerhanclel le her9atten,
ONDEFUIANDSGH , bgv, n e en b4w. Dat in stilte , onder
de hand , geschiedt : onclerhandsche verpreernding. iNiet

openlijk : onderharideche 'e rbir dterzjs.
ONDERHAVIG, zie oader1teig.
ONDERHEID, v. Eon stand van oiidergescbiktheid aan

ztj-

uc ineerderen : daer moet opperheyd en onderheyd
wezen. DE Brn.wE.
hebben) bijv,
ONDERUEVIGr , (onderhapig, van
no en bijw. Onderworpen , bloot gesteld : aan de erdoe,nenzs onc1erheig. HAMELSV. 4am be8rnetliag onderhe'ig. Van bier onderhe'j,frheid.
ONDERHOLEN , be we , iA onderhoolde , lieb onder/ioold. Van onderen nitholen : de Aon/rien onderholen
den dqk. HOOFT gebruikt bet onegenhjk , voor waukelbaar maken : vvroetende zonder ophouden , 0/fl tie ge
moederi met oproerighe redenen t' onclerlzoolen. Van
bier oriderlioling.
ONDERHOOGEOOTSMAN, in. , nieerv. onderhoogboo1slieclen. Bootsmans maat.
ONDEIIHOOREN , be en o. w. , ik onclerhoorcie , lzeb on
derhoord. Bedr. : iemand orzderhooren , dat is, iemand
ondervragen, hooren, hoe b4 de vragen zal beantwoorden.
Onz. , ik hoorde onder , , heb ondergehoorci. Luisteren , het oor leenen. In then eigenlijken zin is bet verouderd. Wij gebruiken het, in den zin van eene ver
pligting tot gehoorzaamheicl, en wet oneigenlijk van eene
onderworpenheid van zaken aan het gebied en de magt

haven,

van anderen: het gract/schap met de lariclen, die er
onderqehoord liebben. Van hier onclerhoorig. Dor,
ende hare onclerhoorige ptaetsen. BIJBELV.; onderhoorigheid.
ONDERUOORIG, bijv. n. zie onclerhooren.

ONDERHOUD, o. Voedsel waardoor lets in bet leven ge
houclen worth: tot '& le9ens onderhoudt. V0ND. Wq
ders, alles, wat tot instandhoudin van eene zaak be-S
hoort:

OND. cot

hoort: ik moet Poor het onder1 oud van het echip
zorgen. Een gedrag , waardoor eenig gezag niet geknakt
words, gehoorzame betrachting : het onderhout der
plakkaaten HOOFT . Gesprek , dat onze aandacht gaar).

de botidt : wq waren zn een aangen am onderlioucl.
Oudtijds beduiclde het ook ste insel.

ONDERUOUDEN , b. we , ik hielcd onder , heb ondergehouden. Beneden iets houden. Oneig : Geld onderh o uden , anders. onderslaan , op eene bedriegelijke wjic
onder zich louden. Beletten voort te komen : de koorts
lieeft hem ondeib ehouden. Tegenhouden : eene g 1te
houdt den toorn onder. BIJBELV. Ik onderliie d ,
heb onderhouden. Eigcnlijk van onderen louden , +^ at
iets niet valle. In diem eigenlijken zin vindt men bet ring
bij DORESI ..: niemand onderhielt in j,' (ondersteunde ,

in de gewone OvERZ.)• Oneigenlijk , door alle noodige
bulpmiddelen , de voortduring van iets bewaren : deze

twin wordt 'slecht onderhouden. Ben arm huisgezin
onderhouden. Gods geboden onderhouden, nakomen.
Op andere dingen toegepast : met aemand vriendschap
onderhouden. Elkander met zoeten praat onderhouden. Van bier onderhouder , onderhouding , onderhoudenis. b j Ho0FT.

ONDERKABBELEN , b, w. , ik onderkabbelde , heb onderkabbeld. Door kabbeling des waters van onderen uitbolen : dat het instorte , onderkabbelt Pan 't water.
HOOFT.

ONDERKEEREN, o. w., ik keerde onder, ben ondergekeerd. Zich in het keeren onder iets begeven : tot daer
de zon.:in 't zout bg Kadix onderkeert. PooT.
ONDERKEURS , v. , meerv. onderkeurzen. Eerie bloote
keurs, zonder bovenjak: in een' onderkeurs. HOOFT.
Een onderrok: waar door men quam te zien haar
blaauu.' satijne onderkeurs. BAT. ARXAIMA.
ONDERKLOEKEN, be w., ik onderkloekte-, heb onderkloekt. Door schalkheid onder de hand weghalen : dus
is ons onderkloekt , due is de konst genomen.
SCRIP.

ONDERKNOOPEN, be w., ik onderknoopte , heb onderknoopt. Van onderen met eenen knoop sluiten : onderknoopt ook uwen echoot. VoND.
ONDERKOMEN a, o. w., ik ku=arn order, hen onder,ge
y5
ku-

►t

NI.

Avineri. Onder iets kon1e n : ' in Jaen etortregen zoc4te,j.
wij ergens onder to kom c ,z . Onder water geraken s die
door water•strooinen het laadt doet onderkoomen.
P. ScRRiv. Vallen , bezwgkei : van hongher onderko-

men. KIL.
NNE RKOOPEN + he w. , onregel.m. , 1k onderkocht, heb
onderA ocht. lets , hetwelk een antler bedongen heeft,.
door 116oger bod , onder de hind. koopen. Van bier
onderkooper, oriclerkoop.ing. Zamens.tell. onderkoop
man , eeii bediende op de oostiudische schepen : de.
schipper en onderkoop?nan Bien ik perzelde. B6G.
ONDERKQOP AN , zie onderkoopen.
O. NDEII.KRI.JGLI , b. w., ik kreeg onder , heb ondel ge .
kregen. Onder zijne magi doen bukken : zooveel kr jl; lts.
en kr•ie'ellieit.s, Qrn Vrankrqk otzder to krqgeri. HooFT.
ONDERKRU1PEN , b. en o. w. , onz. , ik kroop ' onder,
hen oncdergekropen. Onder iets kruipen : de 'mus ia
pier onLlergek.ropen. Bed r. , ik oriclerkroop, heb
onderkropen. ' Eigenlyk : zoo verraet haer poorten
onclerLru'pt. VOND. Oneigenlgk : ' iemanda nering onderkruapen. . Vann bier onderkruiper, on.derkruiping.
In den allereigenlijksten zin komt dit bedr. w. bi HuiGENS voor : die . met haer knabbelend', gesoen haer
oe9ers orrderk ruapt.

QIN DEB LAAG , v. , rneerv. on.derlagen. In het enkely.
beduidt het de onderste laag van . bet geschut op een oor-1otsschip. In het meerv. verstaat men er door planken
onder een bed , voor bet stroo ., of de matras,

ON DEJILANG. , verouderd. iqw. van tyd., ' voor onlangs.
Jet koint,in let GOUTSE KRON . voor : want.. sq onder—
lcznck vrgant waren.
:

t)i! DERLATEN , b. w., ik. oaderliet., heb. onderlaten.
lets niet doen , Letwelk. men doen moest.: men onderliet'
reel niet, de . plaatzen.. to sterken. HooFT. Daerom
tort het recht onderlaten. BIJBELV. Scheidb. , zoude
b bet zijn in eene plaats , die " onder ' is, ie.ts liggen laten.
I et eerste, is untarlazzen bij OTFRID.
QNDERLEEN , meerv. onderleenen. Een leengoed., dat.
van een hoofdlec;n afhangt.
ON DER, LI G , o. Onderneming : men, had hem gedreer^en ,.
-

met gewelo't , tot onderleg van veele dirigen , nooit
to vooreis gedacht. l 1OOFT. Zie on..derleg erg.
-

ON D. S4
ONDERLEGGEN , b. w. , ik legcie (leide.) onder, heb
ondergelegcl (ondergeleid)o Onder iets leggen : ik ,ga l
er een Wen onderleggen. Oeeigenl e , ove .iwinnen : die
den kiertog e Roboucle onclerleide. M. STOKE. 1k
onderlegde (onderleide) , heb onderleg d (onderleid).
Eigenlijk lets met lets ophoogen, aanvullen : onderleg dat
wat. , Oneigenlijk , ondernernen : nzaer niemant onderliet hem eens t' ontmoeten. ' OND. Vaststellen , voor
alle andere dingen besluiten: zoo gq niet onderlegt u
net lees konst to stgven . P. SCHRZV. Totvordrin q
hunner veq'ligheid , onderleg^I erz zq zich den Gods..
dienst om to keerea. HOOFT. Van dit woorcl , is het
deelwoord onderlegd (ondei-leid), in den zin van voorzien , bezorgd : zip' is wel onderleid , wel van kleedere:i
enz, Voorzien Igoe luttel onderle.it van vorraedt. Poo- .
Van bet werkw. , in zijne eerste beteekenis , komt onderlegsel, dat onder lets gelegd words. rFimmerlieden noemen eenen balk , waarover anmlere balken of planken gelegd
worsen, ecuen onderlegger.
ONDERLIGGEN , o. w. , ik lag ondejr, -heb en ben ondergelegen. Eigenlijk , onder iets liggen : (i1 lies land
o ^re
. _ ,^ie
water
heeft , dewen winter
^ ,er
, e_
1 0 l on
^, erg
swan. Fig. , over wonnen worrden . i)e?W= ken ; met hebbert. V ll) bier bet deelivoord onderli .,g X30. d : de onder-

lz,zgende part f.
OiNDERLING, bijv. n. en bijw. , Wederzhjdsch : een on.

derlin er•drag. Malkunderen 0 Ti d, erling ha ten.
Poor.
ONDERLOOPEN, o. we , ik lip onder, ben ondergeloopen. - Onder lets loopen. Onne eii! jk, met water over
stroomd worsen : het land is onder eloopen. In den
(iagell)kschen onmgang zegt men ; er zullen wel logens
,

mede onderloopen.

ONDEJI MAANSCFI, bijv. n. en bijw. Eigenlijk , dat onder
de maan is. Alzoo nu de. niaan , voor ens gezigt, aan
gedurige verai deringen o nrderhevig is , Zoo ve 'staat nen

daardoor den onbestendli en ,, wissely 11i en on onrekereri
toestand van al de zienlijke dingen op deze aarde, Welke
men als onder bet gehied en clen invloed; deter koningin
des kennels plaatst , en , daardoor aan Naar in gestadige
afneming gelijkvorrni stt It : vat z/n alle ondermaan-

sche genoe ffen s aacler8 dart eene voorl3/gaandd

Y

schc .

OND.
$ciaduw ? Dcter en geoel en is i'an orzclerrnae n80 j,
geruclit. C. IIUYGENS, De anders oordeelkundige FRANT...
ZEN heeft zich , door zijne v iugge verbeelding , bier late
ove1'Jlefl , als bij zegt : niet bepaald binnen de grense
pan cut oriderzonnig leen. Elk voeh , dat dit beeld

iet uitdrukkeri han , Wat bet , naar de meening des Schrij...
vers , uitdrukken moet ; trouweUs , in do zon ontdekken
Wi) die bestendige onbestendigheid niet. Een Qnderzori...
7lig let-'en wil iiiet meer zeggen , dan een leven , dat, onder de zon, of derzelver weldadige verkwikking , geleid
wnrdt.
O1NDERMAAT , v. Vermindering in eene vorige maat
door iridroogen , of inkrimpen der genietene waren : toen
an geeri onderinaat en onderwigt gekiag was. P.

SCIJRJV. Floogd. (Jnlermasz , of .Einrnasz.
ONDERMAJESTEIT , v. Mindere majesteit , clan die van
een ander. VOND, gebrnikt bet woord.
O]NDERMEESTEB , me, rneerv. onclermeesters. Tweede
pieester ; ook die eenen meester , in het onderwijs van
andereri . heipt.
ODERMEID , V., niecrv. onclerinejcleiz. Eene tweede
ineid , eerie meid , die eene audere ten dienst staat. HuyGENS gebruikt het, in eeneri boertigen stiji , voor ecu
geri1fekjk meisje.
ONDERMENGEN , b. w. , 1k meagcle onder, lieb oizdergeinengcl. Jets onder iets anders mengeri. 1k on
dermerzgcie , lieb orzderinengd. Met jets vermengen.
JigenI. : onclermengi als water ende si'7iz CATS. Ondermengt met regen. VoND. Oneig. : 't kiij1en P074
wqen en kinderen , ondernzengt met de naarli,eit
van 't loezjen en blaaten der bee&terz. HOOFT. Van
bier onclermenging.

PNDERAIENSCII. o. , merry. onclermenscherz. Een
vrouwrnenseb dat onder den man staat. C. HTJYGENS
gebrnikt dit woord: 'k was eon man, en smi/n on
derrnerisch.
PNOERMERK, 0. rneerv. oncle1meren. Een paal, een
Iandpaal, waardoor bet cene land van bet andere ondernierkt, onderscheiden wordi; van bet verouderde ondermerLe,z, ondermerkie, ondermerki, door ecu rnerk
ondersehiden.
PNPFRMJLJE 1 , b evoud weikw , ik ondermiette
ZVI
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heb ondermiet. Onderhuren , door giften onder 's bands
omkoo P en. In dezen zin komt bet hg M. ST. Voor:
Winckel ende Nijedorp , die Willem waren ondermiet.

ONDERMIJNEN , b. w,, ih ondermijnde , help onderyn

Jnd. lets , door nnijnen te graven , van onderen uitl]olen , om bet te laten instorten , of in de Jucht te doen
springers eenen muur- -- een vestingwerk ondermi]-

nen. Oneig. bed uid t bet iets door list verzwakken , kren-.
ken : zemands gezag ondermignpn. 't Onderrngnt de
kracliten der zielc n. PooT. Van bier onderm frzin; .
ONDERMIJNEN, b. w., ik ,n4nde onder, heb ondergemi/nd« Voor minderen prijs mijnen : ik had last Poor
lien duizend Gulden; ik mijnde het er acht hon.
derd Gulden onder. Ik onderm#nde , heb onder-mijnd. Ecrder dan een ander mijnen : ik lieb hem dat
Iluis ondermq'nd.
ONDERN IUREN , b. w. , 1k ondermuurde , heb onder-muurd. Met muurwerk ondersteunen, met mueirwerk 'ran
onderen opmetselen : een ondermuerde wal C. Hut-'
GENS.

ONDERNEMEN , 'b. w... ik ondernam , help ondernomen.
Eigenli k , iets , dat zwaar is , voorzigtig van onderen aan.
nemen. Men gebruikt bet in cenen oneigenlijken zin alleen ,
i , dat gewigtig , dat zwaar is om
in de beteekenis vaniets
nit te voeren , voornemen en bet dadelijk aanvangen,
Het komt met onderstaan overeen , behalve dat dit laat$te van gevaarlijke , stouute en verbodene din gehruikt
rordt ik or^derneem het niet, hem dit aan z jn ver
,9tand te brengen. Groote werken ondeirnemen. Van
bier onder emer, onderneming. Zamenstell. onderneemziek.

ONDEROORDEELEN , b. w., ik onderoordeelde , heb
onderoordeeld. Met -zijn oordeel ondersclbeiden : nochte
is het zoo wel t,'onderoordeelen , wat best gedaan
geweest waar. HoOFT.
ONDEROORZA AK , v., meerv. onderoorzaken. Tweede
oorzaak: als wq de onderoorsaken aenzien. J. nR
$RUNE.

O]► DEROVEN , m., meerv. onderovens. Zoo noemen bakhers de ruimte onder den oven, waar zj bet brood to
ruzen zetten.
y 5
Q .
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ONDERPAC U'rER , m. , nxeerv. omd`erpachters. Bediend e
van eenen paciter. Het werkw• iemand onclerpachten ,

onderhuren , is in Gelderl, gebruikelijk.
OINDERPAM J, o. , rneerv. onderpanclen. Een panel, dat
an een ander gegeven wordt , tot verzekering , dat men
,em schuldig eii verpligt blijft : iernand eene gouden

doos tot onderpand geven. .Het onderpand der zali (`ieit.- K. BRANDT. iet onderpant des Geestes.
B rJI LV.

In het zw. iinclerpant , hoogd. Unterpfancl , angels.
unclervice de , niiddeleeaw. subterwaciium en subpignim;
i!$e i r,a ' het gr. v a ^; ^, , ond. h ypotheek.

ONDERPANDEN, b. w. , ik oncderpardde , heb onder'.
punzd. Ten onderpand verzetten : onn mqn Esmerauden riiq, in stee van geld, Poor brood, te onder_pnndF rl. J. Out). Van bier onderpandLng. HOOFT.

OIN LDER 1 1 :_ L G , bijv. n. en b jw. Dat order eene der beide
polen Iigt , die onder eene crier henielstreken woont : 1)oo1sabbath aen d'onderpo/ige. [)E t)i CK.

Oil DER EEP , m. , meei'v. onderreep en. Een reep , of

touw Yarn, de onderste z Fle an cen vischnet, waaraan men
looden bangt, orn hetzelve te doen zinken ; bet tegendeel

van bovenreep, die, door middel van kurken, op bet
water d njft.

ONDERREGT , onden'egten, zie onderrigt , onclerrigten.
ONDERB { KENEN , b. w., ik rekende order, heb ondetger•ekend. Bij tie rekening voeegen. Ook met asch
bedekken : vuur onclerrekenen. Zie verder ,•ekenen.
O DERRIG , , o. 1k handeling , waardoor men iemand
onder rigt , of van Item onderrigt words; insgelijks de kenn.is , die daardoor ontstaat : iei nand onderr igt geven.
Onderrigi in eene trial ontvangen. Door de reelhegt an liner on-d erric;Ii,t. BIJBELV.
OIN DERRIGTEN , b. w. , ik onderrigtte , heb onderri 't.

Een ander ken n s t nn begrippen mededeelen , welke bij
ontbeert : ik zcri u onclerrigten , hoe u te gedragen.
men den wijspn, onderricht , neemt hi weten=
se/zap aen. . fy JBELV. Van bier onderrigler,, onder
rigtin; .
Bigten hee 't bier nog sae onde betee4c. ).is v n verb len_,;
in de oude taal rri1'Liion , angels. r•frecan , zw. r<itta..

Deze beteekenis hheerselit ook no in berig t en narig t
ON-.
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ONDERROEIJEN , b. w., ik onierroejc1e , heb bader.roeid. Door FOcijen a fsniideu : eac1e onclerroeydeiz heaz
den gaizc. %J STOKE. Oncler jets rocijen is een onz
w. en heteekent geheirn in eene z+k rnedeverken.
ONDERSCHEID , o. Eigeniqk dagene , waardoor jets in,
twee verscheideiie dinge ()flhl(I30heid e u , of afgezonderd
wordt. In dCfl aI1eieiienbjksten zii icts waardoor cene
ruinite iii twee adee1ingeri gesclieiden worth ; eene reeds
verouderde beuekcnis : ende de ar i. e des getuijgenjee
binnen in d e n, POOi'IzaiZg seiten , tk,it h/ n e oic1er$cheijt sij tusschen den hei//ir/ien ende den al/er./ieijliclzsten. I)onFsL. Th ais gebruikt men bet in eenen
oneigenlrjhen zin , zonder nicerv. , voor dtgene , betwelk
'verooizaakt , dat bet eeiie van bet ande;'e onderscbeiden is:
hq weet, geen orderscheid tusschen goed en kwaad.
\'oorts die weikzaamheid des verstands , waardoor men
het onderschejd tussehen twee
of meer dingen kent : ik
maak onderscheid met wicm ik spreck. iTiet biz.derscheid er ^,cr ens 'an $preken. YuLe geruchien zorsder onclerscljejd ge/ooen. G'en' bezetling in te
neemen. , zoncler onderscheidt. IIOOFT.
ONOERScU1i.rEN , b. en o. w. , ik onclerscheidde , heb,
onderschejclen. .Eigenlijk , twee ligehamen of ruimten,
door een derile ligchaam van elkander scheiden. Men
gebruikt bet in dien. zin Diet meer. Oneigcrilijk : gelqck
ale die meizscheiz van. der aei'cle
ende Ac/am van
den stove geschaperi is , ende doe/i de ileere /iaer.
onclerscheqclen heeft. DORESL. Deejw. onderscfzeideri:
onderse/zeideize k/euren. Zoo ook bet hijw. onder.-scheidenlqk. In bepaaldere.beteekenis , gebruikt men het
s een onzijd. werkw. met /zebben,, voor het onderscheid
tusschen twee., of meer clingen gewaarworden : Saud'
ük konnen onder&ch.eqclen tu$schen goet ende quaet?
J3IJ,BELV. Bq NOTK. undzrsceidon. Van bier onctr.scheiding.
ONDERSCF1EPPEN, b. w., ik onclers.clzepte, heb on-.
der8chept. Eigenlijk, met een schepvat ondervangen. In
then zin gebruiken wip bet zeidzaarn. BoG. gehrnikt het
eenmaal op die wijze: dat -'an desze1f bladeren een
oet en /ie7cler wate r ajdruipt, en in 't Pallen pam.
s1eene bakLen ondersc/tept wert. Men vindt het bij
IIOOFT nurr oneigenijk voor. onderschragen: ozm. den
,
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last der dingen t' onderscheppen. Meese korut }mot
fguurlijk voor , in de beteekenis van iernand of lets in den
loop stuiten en grijpen , zonder dat hq daarop te voren
bedacht was : belemmert an 't zaamenloopende del_
Zing en , i aar•door men hem , op 't vorderlyxt , on_
derscheppen kon. H00FT. Brieven onderschepperi.
Wijders , in werking stuiten en onderbreken : hoe kan
71q , Wiens geacht onderscliept word door nevelert
enz. FRANTZEN. In het geheim iets zoeken te weten : lb
heb iemand uitgezonden , om de zaken to onder.scheppen.
ONDERSCEIOREN , b. w. , lb onderschoorde , heb onderschoord. Met eenen schoor onderstutten. Wi ders ,
in het gemeen , van onderen stutten , ondersteunen : daer
onder8chooren noM might schouderen alleen enz. DE
DECK. 't Zachte bedt moet ook die zaeken onderschooren. PooT. Van bier onderschoring , onderschoorsel.
ONDERSCHRAGEN , b. w. , ik onderschraagde, heb
ondersclzraagd. Met eene schraag ondersteunen. Wijders , in het algemeen , dragen , torschen : .Atlas onder$schraagt den hemel. VOND. De rake zetel wordt
onderschraegt door Cherubinnen. J. ICE HAAS. Oneig. ,
belpen : zoo ons geen hulp kome onderechragen. J. DE
HAAS. Van bier onderschraging-.
ONDERSCHRIJVEN , b. w. , ik ondersehreef , en schreef
onder , heb onderscfire-'en en ondergeschreven. Onscheidb. is bet zynen naam onder een schrift schrijven :
eenen brief ondersclirgven. Zult g i , gansch lieJdeloos, z ►n doemschult onclerschrgven ? H. SCHIM. Men
moet bier wet acht geven op bet onscheidb. voorz. De aard
der taal eischt , dat men zegge : een onderschrever
brief; en een ondergeschreven naam. Zoo ook: ik
onde'rgeschrevene beken. Immers , word t er een scheidb.
voorz. geeischt , zoo dra de zaak niet zoo zeer op bet
schrift als wel op den naam,. die or onderrgescl:reven words,
ieeikonit. Ik onderschrevene zoude men van een beeld ,
b. v., zeggen, onder hetwelk een onderscbrift stond.
Voorts, behoort tot bet onderschrjven eigenlijk de geheele naam, vol uitgedrnkt ; tot bet oncderteekenen do
e(rste letters slechts van den naam; schoon beide woort1eu f vaak door eikander gebruikt worden , en wel o,idei',*
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derteehenen , in den deftigen stgl , incest rroor onder..
schrtjven voorkotnt. Van her ondersehrijving•
ONDERSLAAN , be w. , ik sloel; onder , heb ondergesla,en. Men gebruikt dit oneigenlijk : geld onderslaan ,
hetzelve , uit oneerlijkheid , bedekt inhouden , onder zich
houden. 1k ondersloeg, hell onderelagen. Een vroed.
kundig woord : eene vrouu' onderelaan , den staat haver
zwangerheid onderzoeken.
ONDER.SLAG , m. , meerv. onderslagen. Een onderscheid
in eenen eigenlgken , natuurlyken zin , dat is de afschuttin
s
van egre plaats , door een tusschenschot, of jet
lyks. In Bien zin is het woord reeds buiten gebruik.
DOREsL. heeft bet nog ; gli J scliiept den geest des firmaments, ende ghebodet hem, dat liiq een onderelach ware tusschen den waterer enz. Het woord
beduidt ook bet lot , dat aan den voet van eenen boom
opschiet. Eindelijk is het een weverswwoord , beduidende
den draad , die onder den arm des haspels slaat ; anders
misslag. Van her onderslagtig , bijw. In Gelderland
gebruikt men dit van eenen molen , die door water gedreven wordt ; wanneer bet water niet door zijnen val
deszelfs rad omdrijft , maar door zrjnen stroom van onderen hetzelve voortstuwt : dat rad loopt onderslagaag.
Het water zelf, dat tegen zulk een rad slaat , beet ondersla , , en zulk een molen onderslager.
ONDERSLEPEN, be w., ik sleepte order, heb onderge.
sleept. Onder lets slepend inbrengen ; ook met geweld
doen zinken : die duizend schepen zag an 't vnweer
onderslepen• VoND.
ONDEIISNEEUWEN, be w. ,, ik sneeuwde onder, he!
ondergesneeuwd. Het veiled. deelwo-ord is meest in gebruik : dat de frie8che mirt in, Bloemaert lelihof niet
order waer gesneeuwt. PooT.
ONDERSPIT , o.. Eigenlijk schijnt bet to bed uiden de laat _
ste spitting in eenen kuil , welken men uitgraaft. Men
gebruikt het oneigenlijk : het onderspit deli-'en, over_
wonnen worden. in het onderspit zqn, in eeruen kwaden toestand zich bevinden. In het onderspit g-era
ken, in verval komen.
ONDERST AAN , be en o. W. , onregelm. Onz. ; ik stond
onder, heb ondergestaan.. Op e'ene lagere plaats x^b.
Van bier het deelw. onderstaand : de ondcrstczarz{ck re.

-
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'kening. Othier iets staan : ILet regencle : Cli wqko
den nergeris onderstca. Bedr. ; ik onclerstonci , Iteb
onclerstaan. Ondernemen , eene gevaarltjke , stout
en verbodene zaak trachten nit te voeren : suick een
saeck heeft .dgesi/au8 odei8tCte7 VOND. Ook wederk.:
.Niemand zat zicit orjcjerstwm dat iveg te ha/en.
FJOOFT schjnt bet ye nemen VOOt onder 's bands zoeken
te weten : wilcie zf onclerstaan , u'at men zICIL (-'an

die an V/aaaderen belooen moghte. Men kan het
vergelijken met het eng, to understand, en het zw. z z rlmft

NDERSTALIiHOUDER (bg HOOFT oncierstedehouder),
In. , meerv. onderstac1/zouderi. Die de plaats eens stad.-

hbnders bekleedt.
ONDERSTALMEESTER , m., rneerv. onderetalmeesers.
Eene waardigheid onder den opperstalineester , aan een
hof: die den Keizer poor onderstalmeester diencle.
J. DE HAES.

ONDERSTAND , ni; 14t1p voor ethen tijil , bijstand : iemand onderstand doen. Onclerstanci van valk en

geld krqgen. Tot onclerstandt van die an Valen.Chien. HOOFT. Gun tie gri'ze hairen onclerstaiu et
8tillé rust. PooT. Zarnenstell. onderstandgeiclen ,
derstarzdschuldig.
ONDER STAN DAARDSCH bijv. ii. Dit lvobrd heeft HOFT t
orerge rt.
/z heeft den oncierstandaartschen soldciat
Ow
Bij Taci militem ubsigrianum , eenen soldaat , die onder eene afzonderiijke Iegervaan of standaarct streed ; zoo
als PIcITENA deze plaats van TAC. verstaat.
OJNDERSTAPPEIN , b. w., ik onclerstapte , heb onder.
stapt. Met groote stappen iiihaltm. FIUYGENS gebruikt
bet oneig. : suicke zi/n haer eigeizschappên , die ick
soecke t on clerstappe!?.

ONDERSTEEK, m., Bedekte poging tot nadeel van eeneii
anderen,: door 't inoeren van Bisscitoppen der'rij..
Izeit een' ondersteek te doen HOOFT. Gemerkt Elizabeth niet een hair op den hoofde had, dat poor
eenighen ondersteëk zOrghde. FIOOFT. Ook een tin-

nen bekken met cen' bekteeden rand, dat men onder
eenen zieken steekt; doch in then zin worth het veelal on
zjd. gebezigd: geej't het ondersteek eeizs aan; anders
onelersteeksel.
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ONbERSTEKEN , b. % , ik stak onder, heb onderge:..
&token. Onder iets doen : iernand een bekken under.
steken. Tusschen jets voegen : kr jgsbenden onderste..
ken. 1k onderstak , heb onderstooen. Door elkander
schieten : ik onderstak de kaarten. Van hier het verl
deelw. oncderstokeri : een onderstoken werk , dat in het
geheim bestoken is. Voorts ondersteking ; de ondersteking van een vreemd kind. Zameng. ondersteekbek--'
ken.
OlNDERSTELLLEN , b. w. , ik stelde onder , heb onder=
gesteld. lets onder een antler ding stellen. It onder-stelde, heb ondersteld. Eerie stelling , voor cenige
oogenblikken , als waarheid houden : ondei•stel eens , dat
enz. Laet on* onderstellen , dat enz. Van hier on-.
derstellin,j's
OINDERSTEUN , o De daad van ondersteuncn , anders
ondersteuniiz : azn vrundschnp en ondersteun ar-=
beiden. IIOOFT. Schoon steun mannelijk is , zoo is dit
zannengest. ondersteun , dat van een werkw,- met eea
onscheidb. voorz. afgeleid wordt , evenwel ouz. Zie A
KLUITS voorrede , voor de hijst van FIOOGsTR. , §. 93.
OiNDERSTEUNEN , b. w. , ik onder•9teuri de , heb ondersteund. Van onderen stennen , ond: erstutten : eenen gec el met eenen .' balk ondersteunen. - De wader zoekt
zich te ondersteunen met eene sparre. VOND;

Oneig. , in allerlei soort van verlegenhheid onderstand verIeenen , vooral in bekrornpene omstandigbeden : ondersteunt de suvncken. BIJRELV. Daar 1k a mede zou
kunnen ondersteunen. H AMELSV. Bevestigen , staven
am z n ;e 'en te ondersteunen. J. DE I AES. Van
bier ondersfez,cning, onde rs/eunsel.

ONDERS'FRIKKEN, b. w. , ik orlde,•strikte , heb once,-strikt. Van onderen strikken : het hair met eenen
knoop t' ondrr retrikken. HOOFT.
O ti M)E;RSTUTTE N , b. w. . ik. onclersiuttecde , heb antler•stut. lets,- dat reeds (Ireigt te vallen, met eenen stet
onderschhoren : zuilen , die het ge'e/f onderstutten.
Oneig. , huip van allerlei card toebrengen : daer 't no°o-

digh eerllk nut de studt en brcry er en wellaert onderstut. VOND. Van bier onderstutsel. Bij Hoovi
komt onder8tut voor: tot onderstut 4ner'heersch&p *A*
pile.
0
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ONDERTASTE1 T , be w. , i, ondertastte , 1b o`nd r".:
last. Tastend onderzoeken. Oneig. : waar door zy c
uitkoomst der ztvaare oorloogen onderlasten. HoopT
Van bier ondertasting.
ON DERTEEKEN E N , b. w . ,L' teekencde onder , heb orzdergeteekend. Een teeken order jets zetten ; in het bijzonder de cerste letters van zijn1en naam order jets schrijyen , en voorts den geheelen naam onder jets zetten : 1k
ondergeteekende beken enz. 1k onder•teekencle , heb
onderteekend. Iets , met het stellen van zijnern naam onder een geschrift, bekrachtigen : ik heb de rekening niet
kunnen onderteekenen. Len verdrab lL dat ter weederzijden onderteekent erd. HOOFT. Lie onder.
schrijven. Van hier onderteekening.
ONDERTELLEN , be we , ik telde onder , heb onderge-

teld. Onder anderen schatten , rekenen.
ONDERTREDEN, be w., ik ondertrad', heb ondertre-den. In eene f gnarl. beteekenis , beduidt het aan ieniand
zijne overmagt , tot deszelfs merkelgke schade , laten ge
voelen : Jests naeckte le'en , van de wereld ondertre'en. DE B .UNE. Fly sal once vijanderc ondertreden. DORESL, , die ook ondertrecler heeft. Voorts
ondertredinq.
ONDERTROUW . v. Onderlinge toestemming tot een hexwelijk . trouwbelofte : van den knoop der ondertrou-we. VOND. Jonge lieden in ondertroucv opnernen 0
ais ondertrouwden aanteekenen.
ONDERTROUWEN, be w. , ik ondertrouude hell ondertrouwd. 'frrouwbelofte doen , in ondertrouw verbinden : de geboon der onderlrouivden. VOND. Van bier
ondert ro uwing.
ON DERTUSSCHEN , bijw. van tijd. I\'Iiddelerwijl : ondertusschen viel de viand in de stad.
ONDERVANGEN , be we , ik onderving , heb ondervangen. In bet vallen van onderen met de hand vangen
Ondervang ze en breng hear enz. VOND. Voor vallen
bewaren, door eenen stet er onder to brengen : eenen
muur ondervangen. Vervangen , of ossen , wanneer een
ander vermoeid is en bijna bezwijken nnoet: het he etc
heryr wend in slaghorden gestelt, opdat 'd'een den
andre onderuinge. HooFT. In bet gerjueen aflossen: de
wcichten ondervingen elkander. Onni ddclj jk op iets
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laten volgen : lustighl k onderc^ingen zij cleeze reede
met zang der barbarische zeede. 1100FT. Van hies
ondervanging•
ONDERVAREN , o. en be w• , Onz. , ik voer onder , berg
ondergevarefl. Naar beneden varen : sij sullen onder varen met de hand oomen des gr•afe. BIJI3ELV. Bed's
ik ondervoer , heb ondervaren. In deze vervoegin
omt het bij KL . KOLYN . voor, in den zin xnisschien vans.

ondernemen : dat i niet onderevoer zonder bloen. In
lien zin is het verouderd. Va n 1 o n dereu. do orvareii :. h o e
h J (de bong' nzij ondervaren door 't steile vlaek e,z
door het vlack e steil bedroo ; IL. 1 UU G.
ONDERV^. T TEN , b. w. , ik o'idervattecle , heb onderpat. Van onderen vatten : hq ondervattede sq ,yes va
ders chant. BJJBE:LV.
ONDERYINDEN , b. en o. w. , ik ondler•vond , heb on -^
dervonden. Bedr. , door onderzoeken uitviuden : dat
81) cue rechte .gronden van deze maeghdequael had
kunstiglh onclervonden. J. CATS. Eenige veranderul
of werkzaaniheid van dingen , net betrekking tot zich ze1-^
ven , door lang gebruik , gexaarworden : men heeft dat
wel nicer ondervonden. Ook onzijd : men. on dervinclt,
vaak. , dat -. enz. Van hier ondervinding.
ONDERVLOEIJ. N ,, o. w , ik vloeide , ben o.
dergev1oeid. Onder water vloeijen , door eenen watervloed overstroomd worden : ik zw/g dan , hoe The&-..
saelje ens onderr1oeide. FOOT`
ONI^ER.VLOER , m. , meerv. ondervloeren. Een vioer ,
die lager ligt : den ondervloer met versche bloemem
cieren. CATS.
ONDER'VDEGFN - b. w., ik voegde onder , heb onder
gevoegd., Onder lets voegen. Bij M. ST. komt bet we
derk. voor doe ghingen si hem ondervoeghen , -' zij
schikteia zicli om to overwegen. In lien zin is het onscheidbaar.
ONDERVOOGD, m. , meerv. onc1ervoogden. Toeziende
voogd, onderopziener: Sisennes , de onder•voocht in
Celes Iria DORESL . Van her ondervoogcdg , onder--

-
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voo d q schap.

O] D RVORSCHEN , b. w., ik ondervorschte, heb on
dervorscht.. In het gemeen navorsehen : om de .zakerL
ten 40946 t'onderg'orschen• B6G.
Z
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ONDERVORST , n , rneeii. oridervorsten? Die elders

in naam eens vorsteri handelt : als een onc?erpo,'3t
ine/qk aan vreemde hopen /zancielt. HOOFT.

ONDERVRAGEN , b. w. , ik orider'roeg , heb onc1er.
' r ctagd (oul. on deri'ageiz). tiet afvragen onderzoe-..
ken. Van hier onderrager , o!zderPraging.
ONDERW AARTS , bw. vau pkatso lNaar oncleren toe:
onderwaerts in de h ello sat het ct,[i-'ctren. D0RESL.
ONDERWAL in. , rneerv. onclerwallea. Het ondersto
,

deel van eenen wal omtrent bet water ; zonder meerv.
Ook een vestingbouwkundig woord , beteekenende eencn
lageren va1gang met cene borstwering ; met een nieerv.
OJNDERWARIG , bijvo n. en bijw. Onderworpen : onder...
waerigh aarz gebreL-en. VOND. Der partic1ig1ieit
onderwarigh n. HOOFT. Dit Wang is van bet oudai
waren , weren , dat is zjn ; 4sl. .'era Van dit uaren,
weren is nog het rneerv. wq waren , gf waart , enz.

ONDERWEG, onderr'eeg, oriderwegen. Zie onder.
ONDERWELLEN , o. w. , ü welcie onder,, ben onder-.
geiceld. In eene clraaikolk onderzinkeri. Bj OUDAAN
komt het oneig. voor : het hart Z014 dade4jL' in droefheyd onderwellen.
ONDERWELVEN (onderwulven) , be w. , ik onderu.elfde , heb onderwe'fd. Van onderen met welfwei'k opmetselen : onderwuift Pan boogen. ANTON.
ONDERWERELD , v. , Benedenwereld de deelen der onderweerelt VONDO Oneg , de r. li 1ke schepselen , die
op deze benedenwereld 1ch bevinden t die d'onclerweerelt uw gemeenschap waercligh kent. VoND.
OL'DERWERP , o., rneerv. onc1ereerperi. Zelfstandigheid , grond cener zaak , die onder haar als een gronct

geworpen is : ctlle toea11en hebben een onclerwerp. Stof
van verhandeling laat ons nu een ' over, cut schoone
onderwerp handelen. In eeit redekunstg voorstel is het
onderwerp de persoon of zaak, omtrent welke jets beweerd of ontkend ordt Elk voorstel bestaat itit een
onderwerp, eerie foeegenziig en eerie zamenbinding.
ONDERWERPEN, be v , ik onclervoip (o- derwierp),
lieb onderworpen Onder Z9fl0 of eens ander mast
brengen liq ondeiworp zz.ea1 die Icinden Ook seder.; zick a,z ieinaçL heerscliappi/ onderh'erpri.
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Ta ver&ren ziii :. de aei4 d i niet win (1jdSPerancie ^.

ring .onderu'o pen. It J/erb urt r waken an g oecic .
ren ,. Lls .: dat awn opspra ak onderworpen w:rs .
HooFT. • Ii. -nog 'verdcre beteekenis , blootbesteld : ncc;s.
gecaren onderucorpen zqn. Vaa pier onderwerpirz ,
onc1erwe-rpsel , zie oraderwerp• Van het deciw. heci't
HooFT een naarnw. onderworpeliag , - een , die zich on -^
derwerpt , of aan anderen onderworpen is. Bid KER.. i
dit wei-kw. reeds untaruueifan•
ONDERWIGT , o. Vermindering in eene vorige zwaarte -.,.
•zoodat de - goederen , door indroogen , de juiste
niet kunnen . houden. Zie ondermnaat.
ONDERWIJLEN , (onder' l) bijw. van tijd. Ondextly"-p
schen : onderwglen begin,q. hq ee ren . misslag. . i^.
onderwi l doorritselt Levenwekker gebloernt , en lac ti
en lisch. PooT.
ONDE;RWIJS , zie het volgende onderwq'zen.
ONN.tERWIJZEN , b we ,. ik anderwees, heb on lerwa c-"'
Zen. Dit woor4 beduidt eigenlyk door - wijzen of eci: ;
geven , onbelkende . handgrepen of allerlei vaardigheiti L`v
ren ; met bet voorz. in , ten ....o.pzigte der zaak : ik -+ _:
derwees ?rzgnen noon in het-ac^hr/vera. Men gebr days.:
bet eertgds , cok voor bet enkely. w//en.:. hq .sal
. ^^.
•r sr3•-ortderf-vgsen den beaten cv.eg4..O11ESL Ails.Ike€
bruiken - wij dit woord voor onderrigten-, allerlei
en verstandige begrippen .medeelen s iemand in; de b odt; dienst onderwgzen. ... Van bier. bet onderwys ; zo n .kf:^:
nneerv.: het vorstelgk onderwqs. VON. Voorts o; -•
.

,

•

-

:

derwijzer , onderw izing.

ON DER WIlN U , o . O:n d erneming van eene zware . zaak : d/ c,
E

.

onrustigh-. en toezight naa onderwindt rnaaL't. iO ?.
Dat men hr. rt reekenschop van to peel onderwin_dv
zouw..willen of orderen.. Hoo.FT.. Van bier onderwin:l:al
(

ondercvindalgeest , bg L. MEIJER.
OJNDE.RWINDEN , he w ., ik onderwond , heb onde;•-^
wonden. Van onderen bewinden. In dien zin is heal. verouderd. - AIs een wederk. werkwoord : zich eener
zaak, : onderuwinden , zich dezelve tc eeigenen , aanmatigen. In , het G. • KR.oN. -. komt in dien zin Noor : die
..Gray.e. -.: onderwant hem. Hollant.. Trans beteekeut . -:.bet'
eene zware zaak : onder neinen each groote ding en on
derwinden. De .Ledelen onderworiden - zich gee
s `.

:':
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ner1e7 c'aadtlikheite Hoop. BeX'en , door i+ie ge
u It still k hebt ondercvonden. S . FEITAMA . Men
plaatst er ook eerie onbepaalde wgs met te achter : ick
hebbe my onder4'onden te spreken tot den Heere

;

BIJBELV. Van pier ondertvinding.
In het zw. undervinna. In de laatste beteekenissen ,
komt bet van bet oude wincden , winnen , streven , zgne
krachten inspannen. In de eerste beteekenis behoort het
tot wenden , draagen , omdraagen,
ONDERWISSELING, v., meerv. onderwisselingen. Beurtwisseling. Van het verouderde onderwisselen , waarvan
ook bet oude bqw. onderwisselings , beurtelings.
ONDERWORPELING, zie onderwerpen.
ONDERWUE^VEN, zie onderwelven.
ONDE.RZAAT , m. , meerv . onderzaten. Onderdaan , die
onder iemand gezeten is : ten besten an uwen onderzaat. HooGvi . Zie nazaat.
ONDERZETTEN, be w., ik zettede onder, heb onder°gezet. Onder lets zetten. 1k onderzettede , heb on
derzet. lets van onderen zetten : hq onderzette den
zelve zjnen stoel HOOFT . Oneig. : ik onderzet mq*
zelleven de dood. OUD. Onderschoren : terwq'l ick
vast met 'stut by $tut de Vrijheid onderzett'. D$
DECK. Van bier onderzetsel , stut , schoor.
ONDERZIELTJE , (bg KIL. ondersielken , bq CATS ook
.

onderziel) o. , meerv. onderzieltjes. Onderkeursje ,
onderrokje : z j had alleen haar onderzieltjen aen:

CATS. Van ziel, een vrouwen onderrok.
ONIJERZINKEN , o. w. , ik zonk onder , hen ondergezonken. Naar beneden zinken : sij soncken onder als
loot in geweldige wateren. BI7BELV. Tot d'aerde in
d'ope keel der golven onderzinkt ANTON.
ONDERZOEK , o. De daad van onderzoeken: na encdtloos onderzoek. PooT. Daar hq zeide onderzoek op
gedaars te hebben. HooFT. Zamenstell. onderzoeklievend.
ONDERZOEKEN, be w., ik onderzocht, heb oncder-zocht• Onderzoek doen, den aard en de wqs van een
ding zoeken te weten: ik heb die zaak naarstig onderzocht. Oak: naar iets onderzoeken. Ondervragen : iemand onderzoeken. lets uit iemand zoeken ge-waar te worden; dat we hem met geesaelen onder.

SoeC—

01ND. y.

coecler& $Qude. BIZB LV. Oudtjds gebruikte men h et
ook voor eene proef nemen. Van bier onderzoeker,,
onderzoeking.
ONDERZOLDEJIING, v. , meerv. , onderzolderingen. Benedenzoldering , laagste verdieping t van ' s }Jemels onderzolderingen. DE DECK.
ON DERZONNIG , zie ondermaanscli.
ONDEUGD , V. , meerv. ondeugden. De tegenstelling van
deugd ; in bet bgzonder eene opzetteljke booze daad ,
die tegen eene uitdrukkelgke wet strcjdt ; als ook eene
slechte gestekiheid , eene booze neiging : in dat kind
fieeft de ondeugd al vroeg wortelen geschoten. Tot
eene ondeugt aangewreven. HOOGVL. In eenen zachteren zin , het tegendeel van innerlijke waarde : dat is
geene ondeugd in dat hoot. Men gebruikt het ook
voor een ondeugend mensch : in Bien zin is het mannel.:_
1,l is een regte ondeugd. Ziq onder•scheiden de
persoonen, die ultmuntend zyn ,. an den snooden
ondeugcl. f ERV. OvERZ. Van bier ondeugend , on-.
deugendheicd , ondeugendlijk , ondeugdzaam.
QNDICUT , o. Het tegendeel van dichunaat : in dicht en
ondic/it schrijven.
ONDIEFT , bijw. , dat veel in Noordholl. , in de dage14ksche taa{ , voorkomt , in den zin van we! , goed. Men,
vindt het bij RODENB. : blij, f t ucv liefd' boven min , zo
is uuw cc/it ondze„ f t. Ook gebruikt HoOFT bet een en
andermaat : jae vaer , trouwen je keunt ondieft. O u.

DAAN gebruikt het als een bqv. naamw. : tvie van on
dief to vreugd begeert de rechte schiets.

ONDIENST , v., tneerv. ondiensten. Het tegendeel van
dienst , . eene. nadeelige , onaangename handeling : iemand
ondienst doen. Van bier ondienetbaar, ondten8telgk ,

and ienstig , ondienstigheid.

OTVDI.EP , bg"ve no en bqw. ondieper,, ondiepst. Niet
deep, waar weinig water is: een ondiepe put. Niet
deep uitgegraven : een ondiepe kelder. Niet tang: een
ondiep lints. Van bier ondiepte , gebrek aan behoor-^
hjke diepte. Ook eene plaats in bet water, die , om
hare ondiepte , doorwaadbaar is ; eene 2andbank, In
dezen zin heeft het Pen nieerv. ondzepten.
ONDIEB, , o., zneerv. ondieren. Elk schadelijk en verslin-»
dend , gook wet atschnwelijk en wa^istaltig dier: rnaar
Z3

diet
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dier nosh o,iL ier Zan Gods slaande hand otiiduik en.
VERS T. Dat bij zulk een oridier vergeleken word t. VON D
van een voors})Ook sprekende , ze ,t daarom : . een zucht ,
slat ondie'r zngege ✓en. Waar Ft. • SCH!Nrt. van do very
^cvoestingef des oorlogs spreekt , noemt 14j lien geesel
des mensclhdonis cen onndier : het leet, cvaarnee .chit
-

.ondier is l evruclzt.

ONDOOP R DDELLrK, bijv. Yn. en b9ty. , ondoor•r•edde1 °er• , onderrecldeiyk$t. Waar inen ziclh niet doorredden kan : .met een ondoorr ddelyl? oorlogli. HOOFT.
ONDOORREISBAAR, bijv. n. en bijw. , ondoorreisbaar•der , on.doorreisbaarst. Waar men niet doorreizen
lean : dat zeer veele tveeghen ondoorreisbaar waaren.
HooFT.

OJNDOORWORSTELBAMI , bi v. no en bijw. , on.doorworstelhaarder ondoorivorstelbaarst. Dat door worstelen niet ox tgaan kan worden : van c1'ondeürtvorstel-haare noodt. HOOFT.
ONDRAAGB .AR , bqv. ' no en. bijw. , • ondraagbaarder,,
ondraagbaarst._ . Dat niet gedragen kan worden. On.ara,gel jk heeft wel dezcli'Je beteekenis, doch words in
eren oneigen lgken zin al$een genomen , voor zeer moeije. .Iijk. En we,rt Peel leets ondrage4/k. PooT. Van Kier
cndragelijklaeid.
(),NDRA6ELIJK , zie on d raagbaa r.
ONDUITSCH , bi v. ' n.. en bijw. Niet duitsch : een onduitsch woord. Maer ,--.die u Onduitscla hiet, zou
die uuv vr•iend ook zqn ? DF. DECK.
ON C EIT , bijv. n. en bijw.. , onee:hter , onechtst. Niet
overeenn komstig met it huwelijks wet.teu : onechte dochfor. i ig. vatsch , onzuiver : or2e cl„te steenen. Onecht e dish tern.. POOT. Van bier onech te4f k , onechteling.
D-NECEIT., in. Oneerlijke zarneuleviag - buiten een wettig
huiveai1k : in - onecht leven. Kinderen , in oneeht geteeld. , Voor ' one'cht zeiden de ouden ook onee,
•

-

,

,

--

,

,

-

onehe.

ONEDEL ., bijv. no en bijw. , onedeler,, one delst. Niet
edel: uit een onedel geslacht. Door - voortreffelgke
cige'nschappen van anderen niet ondersche"iden': onedele
metalen , alie inetalen , belha!ve goad en zilver. Bij
V ND. kornt ondeler me`alen. vuor. Zamenstell. on.-

.

. ckii7 aedL, r.

ON.-

ONE, ONE, ONG
ONEENDRAGTIG

bjv.

,
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en bjw. , oaeenclragtiger,

crneendragtigst. T we edragtig. HOOFT bezigt dit Woord.
OINEENS (HOOFT spelt oneensciL ) dat niet na te volgeii
is) bijjv. Met eens : wq zzjn het lzieria oneense
,

eens u'orcleiz , onecuig wOrdCfl.
OEENSTEMIIG , bjv. n. en bijw. Nict censtemmig:
heiren , in tong en zeden oneenstemmigh. IIOOFT.

ONEENZIJIJIG , bqv. n. en bijw. , orieenzqdiger,, oneen
4digst. Niet eenzijdig : in het 8t1k i'an Godl8clje/zst
was hg: zeer oneerizqcligh. G. BRANDT.

ONEER, v. Gemis yan cer , , of van bet gunstge oordeel,
hetwelk anderen over oiis gedrag vellen. Dikwijls gebrui-.
ken wj het als eee vezachtitg , voor schande : zirzen ou
deren oneer aancloen. Bj OTFEID. en 1NOTK. unera,
isrieri ; by, welken bet ook oneerbaarheid en onbe
sehaarnd heicj te ken neii geeft.
ONEERBAAR , bij v. n* cu bijw. , oneerb'zarder,, oneer
baar8t. Dat met een kuisch en eerhaar gedrag strijdt:
in cen oneerbaar geu'aac1 'ersch/nën. Van hier on
eerbaarJuic1, oizeerhaarlqk.
: bi : , oneerbzec?iqer, oneerhiedigst. Zonder . eerbied. Van hier oneerbiedigheici
Cori eerjjedenjs bq HooFT) , oneerbiedigiijk.
.

ONEERLIJK , bijv. n, en bqw. , oneeri/er,, oneer4/kst.
Die tegen de wetten van eerbare knischheid handelt ; hoer
achtig ; een oneer4/L' vrouwnzensch. In dat gedrag ge
grond : oneerlyke reden. Strjdig met de denkbeelden
van burger1jke eer : eene oneerlij/àe hczntering dryen.
Een oneerlyke dood Diefachtig : oneerlyk /zandelea.
Van Jiler oneeriijklzeid.
ONEVEN , bjv. n. en bijw. Dat geen even getal utmaakt:
e'en of oriepen raden. Zatnenstell. oneernnatig , onevenredi$ , on even rediglqk. HOOFT gebrnikt bet vooi
onge1ik : met onee keel. Ook zegt men oneffen.
ONFEILI3AAR, bijv. V. en bijw., onfeilbaarder, onfeil..
baarst. Dat niet feilen, niet missen kane Van bier ori.
fc-dil5aarheid. Het veioud, zelit. ii. 0nfi1, het te-..
gendeei van feil, vinth men bij HUJJGENS: cult gILy deel
aan de feiletz en onfeilen hebben.
DNGAAF, bijv. n. en bjw., ongcwer, ongaafst. Het
tegendeel van gaaf: die boom Ic ongaaf. Die nimmer
pea noch 1ppe, ze's ongt7cIfI4 tad ontghppen DE

/
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O N G.
Z. no , beteekenende e e"
gift is maer vergift en o,r .

DECK. Ongaaf is ook een
niets deugende gift

: 8qn

gaef sine gaef. H. DE GR.
O]NGALIJK , (ongadelgk , bg KIL. ongae/elick) bgv. n o
en bijw. , ongalijLer, ongalgkst. Die zich niet schikken wit : een ongal jk mensclz. Dat niet past , niet betaamt. Van her noemt J. CATS onderdrukking van arnien een ongalik werk. Dezelfde noemt eene onfraaije
tronie een ongalik zvesen. V0Nn. vertaalt vicinu non
lhabilis Lyco door eene geburin , die ongalyk is voor
Lijkus. Hiervan ongal#klieid : mits d' ongaalykheid
(m►oeijeli kbeid) der wegen. HoOFT.
Dl` CANS , bijv. n. en bijw.. Van eene zekere ziekte der
schapen gebruikt men dit woord : de halve kudde is ongans. Zie gansclz. KIL. verklaart het: non integer,
malesanus. Ev. WASSENBERG brengt (taalk. BJdrag.)
een voorbeeld b9 van ongans bij kind gevoegd. Ook
noemt men , volgens denzelven , in Vriesl. , de nageboorte
eerier koe het ongans.
ONGEBIEDELIJK , bi v. n. en bijw. Dat niet geboden
kan worden : ' t Cunt bij de aangeborers tvet werd
verboden , is onghebiedelick. H. in
O]NGEBLOEMD, bijv. n, en bijw. Niet gebloenid : ongebloemde stofene Oneig.: ongebloemde woorden•
V0ND.
ONGEBONDEN , bijv. no en , bijw. , ongebondener , ongeboncienst. Eigenljk niet gebonden : ongebonden haar.
Overdr. , aan geene wetten en goede zeden gebonden :

ten ongebonden leven leiden. .;gene ongebonden
recle , niet dichtmatig , niet volgens de regelen der dicbtkunst ingerigt , of zamengesteld. Van hier ongebon-.
denlieid.
ONGEBOREN , bijv. n. en bijw. Nog niet geboren: cols
ILadden ze ongeboren in 's rnoeders 1 f elkaer den
oorelog gezworen• H000vL. Niet wel geboren , niet
van add: een ongeboren jonglieline MEL. Sr. Onghe-boortigh, bij KIL.
ONGEBRUIK, o. Ongewoonte: dat i$ reeds hang in
ongebruik geraakt. Nutteloosheid: to ongebruik ma
ken.Haar- droevigh ongebruijck. C. HUnG. -- K. VAN
MANDER sclhiynt bet ergens to nemen - voor een onge-woon onheil: g j' kont langer quaigk door zulk - o z-
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gebruyk meer •taende blq en. In de dagelgksche taal
zegt men gemeenlgk onbl'uik- Van bier oagebruIkelk.
ONGEBUST , bjv. n o Zonder 1. kbus , in geene ^kbus
bewaard : ongebuste lgken• M. L.
ONGECHRISTEND , bqv. no en bijw. Niet gechristend ,,
ongedoopt : langs de kaecken der ongechristenden.
VOND. Oul. ongeker8tend: al coat ongekerstent was.

K. Komme
ONGEDAAN, bgv. no en bqw., ongedaner, ongedaanst.
Niet gedaan : eene ongedane zaak. Niet schoon , bleek,
ziekelijk uitziende : op dat haar' ongedaane troy,
enz. HOOFT.

ONGEDIERTE , o. Schadeljk gedierte : 't woedend ongedierte ten doel staen. J. DE HAES. Men gebruikt

bet meest van gekorvene diertjes, voor zoover zij aan bet
gewas enz. nadeel toebrengen : eene vermenginge van
ongedzerte. BIJBELv.
ONGEDULD, o. Het tegendeel van geduld , in zoover dit
de lydzame gelatenheid , onder allerlei rampen , aanduidt ;
zoodat ongeduld bet gebrek van die gelatenheid to kennen geeft : an ongeduld sterven. Daar ik met onge-duld u ook verbeiden zal. J. DE HAEs. Bij OTFRID.
unthulti. Van bier ongeduldig, ongeduldigheid , onged ldiglgk.
Oil GFDURIG , bgv. n, en bijw. , on; eduriger, ongedurigst. Dat kort van duur en oiibestendig is ; ook fig,
onrustig. Hiervan onge-durigheid. Ook bezigt men ongeduurzaam, dat gewoonlijk niet fang duurt; ongeduurzaamheid. Oudtijds zeide men ook ondurig: ondue.
rick van moede. HOROLOG. AETERNAE SAPIENT.

ONGEDUT, bijv. no en byw. Ongedut geld is , in Gel_
derland , geld zonder dut of k1op. Van dat/en, dat is
deuken , eene deuk inslaan.

ON GEDWEE , (ongedweeg) bijv. n, en bqw. , ongedweeer,
ongecd^veest (meer ongedu^ee , zeer, -- meest ongedivee). Niet gedwee, in eenen eigenlijken en oneigenlq-

ken zin: noodzaek de ongeduveege wegloopers. OVERZ.

v. HERV. Van bier ongedweeheid.
ONGEERFDE , m., meerv. ongek*rfden. lemand, die, in
eene plaats, geene larlder^jen of vastigheden heeft. Gel-

dei'sch woprd.
Z5
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ONGEEIARNAST , bijy& n, en bw. iNiet vorzcn rntt eeii
barnas : w(tt ,-va8 't ee, s t o ut be8iaan poor ongehar.
rena8teT/. VOND.

ONGEHEISTERD , bijvo n, en bijw. Ongproost : onge1eia..
terd brood. Van heisteren ; van het outle elt , vuur.

ONGEHOUDENIS, v. Geene serpligting ii et gehonden tot lets ; orider verdiiig van ongehoudenis.
HOOFT.
OGEUUIFD , bijv. ii. en bijw. Niet gehuifd : met onge..
hifde piuick. VOND,
ONGEKER STEND . zie ongechrislend.
ONGEKOUST bijv. ie en bijw. Zoiuler kousen onge
kouste beenen. J. DE BRUNE. Hiervoot' zegt BUG AERT
ongehoosd.
ONGEKREUKT , bijv. ii. en bijw., ongekreukter,, ongekreuktst. Glad, zonder krenken. Men gehruikt het
jneest in eenen oneigenlqken zin , voor zuiver : de waarlzeid ongekreukt bewaren. ii!y-'a orzgekreuk to irouu'.
,

L. Tnip.
ONGEKU[SCHT , bijv. n. en bijw. Van iuisc1zen , reinigen. Ongeuivei'd , sioi'dig : oageL-uischie taal. Zie
kuiech en ku,iechen,
ONGEL 0. Bet vet van slagtbeesten , en vooral , wanneer
,

het tot noodig gebruik gesrnolten is: het. ongeiwil niet
branden. VOND. llaar ongel smelt in olq. BoG. In

vele oorden van Nedei'land zegt men ook We ongel. Fan
den ongel vindt men bq HUYGENS. Van bier ongelig,
ongeligheid. Zarnenstell. kaarsongel enz. Het woord
schijnt met het lt* ungere en unguenturn verwant to
ZIP .
)

ONGELAAT 0. Die woeste bonding van bet Iigchaam en
wilde trekken in bet aangezigt , waardoor men de slechtheid van bet hart naar buiter vertoont : schiup dit ongelaet. VOND. Dertel ongeiaat. CATS. Van bier on
gelatig: Perleer slain te z/n: weest niet zoo onge,

tatigh. VOND. In welke plaats de dichter echter bet
schnt te nemen voor treurig van gelaat. In den eersten
sterken zin gebruikt bet S. DE BRUNE: beestiqh en onghe1atig/z te ri-'ezen. Voorts ongelaten, niet gelaten,
die zijne onbezadigdbeid en ongeduM, in tegenspoeden,
naar buiten vertoont; ongelat&rzheici.
CJNGELD, o, nieerv. ongeiden. Lastea of schattingen,
die

NG.
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:die op waste goecderen I ggen : 1k inoet an &U land
.clrie gulden aan ongeld betalea. In de n,iddeleetuwe u
ungelta. ADELUNG leidt de laatste helft van dit woord
niet van geld af, maar van gelden , dat ' oudtijds beteekende schuldig zijn om jets te doen , of te hetalen.
Ongeld zoude dan zi 1z eerie uit ,aaf , waartoe men eigenlijk niet verplig+, is , rnaaL' die ons afge dwor ;en wordt.
Het is snit de middelee i wen trronnwwwens bekend , hoe , bq (le
naauw beperkte rnagt . dci' Landheeren, brjna alle schattin-.
gen verzoekswijze gevorderd , en vrijwil ig opgef,ragt, wet'-den. Men noernde , daarorn , dezelve in het lat. preea..
rice. In vele oorden van Dtiitschland , noeint men zidike
schattingen nog ' onpligten.
OIN GELIJK , bijv. n. en ` bijwv. , ongeitjker , .peer on q elq k ,
iNiet effen , hohhelig : een on(elijke weg. INiet even risk
of dun : ongelijk garen. V ersebillend , niet gelzjk : lal
majesteit ear m.(LClr.t al 't'ot^; eli 'ck. VoN^. .e'en one elijk paar. Men gebruikt bet ook als een° versterkezid
woordje,, big : den verzel jkenden trap , doch slezc}hts als
een. , biw.: rnijrn 1iond is ongelijkloozer dan de ur-ve.
Van" bier ring el ke/ij k , -=-- ong'elq ken i8 ,' bij VoNn, ;
ong elgkheid. Zamenstell. origelgkmatig, on e, elgLvo1

mu? , onge1q'1 voi• i heid. ':Bid C. IIUYG. vindt rnaen
een ` hedr. W. or e4/kerz : hier in zn uv_► t' onghe-lijeL en.
ONGELIJK , o. , trneerv. ongely en. E cue hande1wjs , die
,

net de bill9kheid en algemeene mensehenliefde niet overeenkomt ; eene verzachtende uitdrirkking voor onregt :
zoo doet gib m j groot ongelgk. PooT. Floe het Bq' 1-

en- Bondelrecht 's Lants ora e1q kern joist beslecht,.

PooT. Dat a de toegedreven' onLgelyken in dery moedt
steeken HOOFT . Het heeft ook nog ' eene zachtere heteekenis ; te weten die van dwaling : ik help ongelilk.
.

lerancl in het ongelijk stellen. 1k rnoet u on ;Deli L.

geven. Gq hebt geen
.peen on'el "k 'drat to eisehen. J
^

1

ONGELOOF, o. Het tegendeel van gels of. Men gebruikt
bet ecliter in ec nen bepaalderen z n ; te weten, dan eeia,
in tde beteekernis an eerie ger;ei dheid., om de vermulfirz ;*
van Gods beloften , op , grond van Deszelfs getnigenis Al-.
teen , te verdenken ; thin Bens van eene geesteldheid , Waardoor men alle goddelijke i itspraken en verzekeringen in
tw fel tre:ht of eene ocihIlin6 ter ond.e drukkirl vary

die
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Ldie goddel ijke waarheden , di e invioed op ons hart .k*nden zmaken ; eindelgk , van een moedwillig opzet , om de
geopenbaarde waarheid der- h. schrift voor onwaarachtig
to holden. Reeds bq 'OTFR, ungiloube. Van bier on
.

geloovig, een ongeloovige., ongeloo'igheid , ongeloofbaar ,, ongeloofel/k, ongeloofeli^kheid. Zacnenstell. oneeloofwoardag.
OY GELUID , o. Dat zeer hard luidt, sterker dan warageluid ; in zulk een gruwzaem ongeluit. VoND. Dat
een buster ongeluit is. H00o8TR.

ONGELUK , , o. , meerv. ongelukken. Het tegendeel van
geluk. Wq drukken er door uit eenen zamenloop van
onverwachte omstandigheden , waardoor jets mislukt , en
men tot zyn voornemen niet kan komen : b y ongeluk
ontmoette mq de bancdrekel, die het huis bewaarde.
Een zamenloop van nadeelige omstandigheden , welke wij
voorheen niet zagen , of verhinderen konden : het is eery
ongeluk ; vergeef het mq. Bq ongeluk sloeg er de
plam in. Een ongeluk komt zelden alleen. Poor vele
ongelukken bewaard worden. Voor ongeluk zegt RoIFNB. eenmaal onluk : die onlucken hadden. • Van her
ongelukkel/k , ongelukkig, ongelukkigl/k.
ONGEMAK , o. , meerv. ongemakken. In het gemeen al
dat _geen , hetwelk ons bet gemak en genoegen beneemt :
ook groeit der armen ongemak. PooT. .Hier vi•eest
men min Poor leet en ongemakken. PooT. Een ongemak aan den Poet hebben. Moegelijkheid : iemand
ongemak ve,roorzal en. Ik wil er geen ongemak met
den schout over hebben. Van bier ongemakkelgk , het

welk men met geen gemak gebruiken kan ; zwaar , mnoeijel4k ; gemelgk , grijnig -- ongemakkelgkiieid.
ONGEMAKKELIJK , zie ongema/c.
ONGEMEEN, bijv. n. en bqw. In zinen aard voortrefl'elijk : is dat let ongemeens ? PooT. Ongewoon , uitnemend: eene ongemeene dapperheid. Dat strekt mid'
tot een ongemeen genoegen. .Boeken , mq door uw
ongemeene gunst geschonken. PooT. let was er
ongemeen pra.chtig. Van bier ongemeenheid, ongemeenzaam, bi IIoOFT.

ONGEMOED , o. Het tegendeel van gemoed, voor bet geweten en de verpligting, uit kennis ontstaande: hoe z f
bid allerleq inanieren zochten to koomen tot bun
vor
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voorneemen , 't tvaare met gemoeda ofte anger»oede.
HooFT. Ongemoed is ook een bgv. no en bqw. , voor
kleinmoedig t met een hen t , ongemoedt erg d'oogert

tranig. K. v. MAND. Hoe this ongemoet ? DE DECK.
GNGENADE , v. Ongenoegen van eenen meerdere tegen
eenen naindere : bid amen Jeer in ongeru le vallen.

Zq moesten zich op genade of ongeaade overgeiven.
g KOfliflX oagenaade voor te koomen. HOOFT. Fig.

tegen cle ongenade van de luclit &eveiligd. bran bier
ong enadig, dat vaak voor wreedaardig genomen word t:
0 ongenadig rot 1 DE DECK ; waarvan ongenadigli k0
ONGENEUGTE., (ongemoegte) v. , tneerv. angeneu9ten.
Verdriet, geen vermaak : dan dat cde poezq one ondank
brouu" , den lezer ortgeneugt. FOOT. Wacht a uel
deze ongenoegt' te st jven. VOND.
ONGENOT , o. Ophouding van genot , het xnissen van
lets : sedert het ongenot derzelve. HooFT.
ONGEPIJND , bijv. no en bijw. Ongeperst 0 niet gepijnd
-

ongepgnde honig.

ONGEREGT , byv. no en bigty. , ongeregter , ongeregtst.
Onregtvaardig , goddeloos , en in die gesteldheid gegrond.
Men vindt dit woord , in Bien tweederlei zin, to de OvEnz.
VAN DEN BIn. Hedendaags is ongeregtig (waarvan ongeregtigheid en ongeregtiglgk) nog in gebruik. Wan
bet oude geregt.
ONGEREGT , (ongerigt) o. Een naam , oud !gds gegeti ern
aan het Heamacal of }legemaal, eene manier van regtspleging , in oude tijden , in Overijssel en elders gehouden.
Men meent , dat deze vierschaar den naain van ongeregt
ontvangen beef t , omdat zq over daden , die in een
gewoon geregt niet behoorden gevonnisd te worden,
uitspraak deed. Dit ieimaal of Ongeregt toch was
eigenlijk een hoog geregt, dat over groote misdaden , aau
lgf en Leven straf Naar , gehouden werd; zoodat men, naar
bet besluit van DAVID van BURGUNDIE , niemand , over
bekende wonding zelfs , voor deze vierschaar dagvaaxdeu
mogt.
ONGEREPT , bgv. no Onaangeroerd. Overd.: eene ongerepte maagd. Zie reppen.
ONGERIJF , (ongerief) o. Ongelegenheid: daardoor lqd
ik een groot ong erqf. Dat ja de blinde man ook
eencder ongerief cde saken rechten kan. J. CATS.
aer.

ONG
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ii.The, heui' raedt is, ioor t4W jong/eit o)P1gerj/
P()OT. Van bier, oizgerqjbaar, , bj HooFT , ongerqfe
on

erqfelijk4eid.

ONGERIJMD , bijv. n. en tijw. , ongerrnder,, onge
rymd8t. Dat aan bet einde der regels geenen ge1ijkn
kiank liceft , waarvoor men echUr , orn de dubbe1zinnigbeid te mijdeii , altoos rpueioos zegt. Ongerqmd gebruikt
well , iritegendeel , voor datgene , dat tegen eerie bekende waarheid aanloopt., en daaruit Voortvioeit : dat is een
ongerginci voornemetz., Een ongerç/rnc1 ge'oe1ei-z.
Mri Ieerzucht , . niet . be8chrootizcl Spoor orzgerjmclen
lachier. VOND. Van hier orzgerijmc1e1zk, oagerqmclheici.

OJNGERUCIELT , o.. Slecht gerucht , kwade naam : nac 't.
900rganglieiz ongeruchl. Hoorr.
OGESCUgLDELIJK , bqv. n. en bjw. , ongescheide1fker,, ongescheide4/L't. Dat niet gescheiden kan wor
den; vëroud. woord : otzgeschei/deiicke Drieu1dig7ie/t.

BRIEF VAN GR. W1LLEI Pan 1222.
ONGESTADIG , bijv* n., en bijw. , ongestacliger,, onge
stadig8t. Die nu dus dan anders is , onbestendig : een

ongestadig mensch. Wijders, tot zaken betrckkeijk
ongestaclige liefde. Oizgestadig weer. Voor dit
vooI d gebr.nikt VONDEL ongestaad origestctcl& merzBchen. Van sktd , dat is eene vaste plaats. Van hier

orzgesadtgheid , ong ésladiglijd&. \Toor cmgestaclig
zeiden de ouden ook onstadig; van bier gebruikt VAN
MAND. onstac1igheid
ONGESTALTE , v. , meerv. ongesictiten. . Zoowel ongc-

steidheid der ziel, des gemoeds, ats des ligchaams. . ii
het bzonder , , verstaan er de geneeskundigen eerie bc
doi'veheid in bloed en sappen door. Nan hier onge-

staltig : onge$taitlg '1ee$ch. VOND.
O1NGESTELD ,. bijv. n. en bijw. , oneste1der, orzge
steldst. iNiet gesteld : eene • ongeslelcie . luit. ()neig.
zwak, ongezona eene ongestekie rnaag. Van bier on
gesteidheid, ongesteidle, bij OuD., voor neteligen
toestand.

ONGESTUI%t, bijv. n, en.bijw., ongestuiiner, onge
stuimst. .Dat eene ongewone beweging maakt, buijig,
stormig: een ougestuitne golf V0ND. Van hier oizgestui

nug:

clOo. &ut

anestuiinigetz plas.

Zoo ook: een
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onigestuinige morn , eerie ongest tdimige t oec 'e.

e •voor-ze ;t men ook ons/L'um : door onstuime u'aterw
barer' Boo. Cyn stutm '' : onst(rimigheid` , onstui nig_
,

lgk worderi thai meest gebruikt.
Het komt van het verouderde gestuim. flit gestuin
moet denkeiyk • een geraas beduid. hebben , hetwelk

het 'zw. stim za, gedruisch maker , stym ,
een woelige 11001) yolks , afieidt. ongestuim is dan zoo
veel a)s een gedru soh , r .dat de gewone maat Ite buiten
gaat. FruscH brengt het tot cene bron met stom ; zoo .
dat gestuim stil, bedaard, ongestuim bet tegendeel
zoude zijn. De eerste afleiding is waarschijnlijker.. , M e t
dit stimma is ons woord stem en stommelen, een dof
gedruisch maken , en bet lat. tuinultus vermaagschapt.
OiNGESTURIG ,- h9v. n. en bijw., ongesturiger, ong esturigst. Hiervoor is ook onsturig in gebruik , voor
los , wild : onstuurigh weeder. HooFT. Van bier onsturigheid , ongesturigheid. .dllu'aar ongestuirilo-heden veler gemoederen noch niet besadight u'aren.HoorT.
Het woord komt denkelijk van on en sturen, iets.- dat
WACHTEPL van
-

-

-

zich niet ligt sturen , bedwwinngen , intootnen Iaat. • KTL.
vertaalt daaronz onstuer , onstuyr door indomitus , fe-

rus.
ONGETrLIDIG', bg CATS ZIC oiagddig.

ON\T GETROUW, bi v. n. en bi w. , ongetrouwer , onge-r
frouw-st.. iNiet getrouw, (lie de trouw schendt : onder
d'ongetrouive schczer. Poor. O'nwaarachtig : een onge.
irouw verhaal. Van. bier ongetrouu e4/ & , ongetrouw-

Iieid.
ONGI WA A R , (ongeveer) , -b jwe Omtrent , bijna : het.... be-.loopt on`a•eviaar tien dukaten. Het is ongePaar• ze '

maanden eleden. Het - schijn't -eigenlijk to kennen to
seven Diet we! , Diet naana keurig waargen®rnen ; zoo.' dat
hit voor ongewaar staat. • 'Zoo is de W in eerie v Veranderd , in ervaren , van 4 a-ren , waarnemen. ' Bij
KTL on, 'hePaercl onb lteJaeiid , on e, hes^cte • , ors e rrer4/h. flit Iaartsste-• beet ook buiten gevaar. Indien deze
afleiding cztiridex bebaagt , •zoude ;jk Itot on en ver, Diet
verwrjderd , o verl»ellen.

ONGE A.L ,, oe , n erv. ongepa11en. Eons onverwacht .on-
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geluk : dal leet nocli ongeval uW bloeiend hell ve t,.
korte. PooT. Hier staet geen ongewal te ducht end
PooT. Van hier ongevallig , ongelukkig : Juno , ziende
den ongevalligen end dezer Grieken enz. K. v. MANt
Zwak , broos , bij KIL. succiduus ; als yemant wort
geu>aer sqn ingevallen kaken , eq'n ongevallich lief-,
J. CATS. Men zoude dit ook voor leelijk , van bevalligheid ontbloot ktinnen verklaren : althans , ongevallig heeft

ook de beteekenis van jets , dat niet aanvallig of aangenaam is. Zoo zegt men : ongevallig weer.
ONGEVEER , zie ongevaar•.
O NGEVOEG , zie ongevoegel4 k.
ONGEVOEGELIJK, bijy. n. en bijw. , ongevoegel jker s
ongevoegel#kst. Niet gevoegelijk , onbetamelijk : bq zuul_
ke exempels zou men one niet ong evoeglgk setter,.
PooT. Van hier ongevoegeli}kheid , ongevoegzaa_m, dat
niet gevoegehjk pleegt te ztjn , ongevoegzaamlieid. fl et
zelfstandige w. het ongevoeg komt bq de ourlen voor
in den zin van onheil , ramp : hem ne quam mere
onghevoech. M. ST. Bij K. KOL. komt het voor,
in de beteekenis van eene ongeschikre handelwi,s : dat
hi ftere , wt onghevoech , moeder en broeder braclit
in ape moede.
ONGEVOELIG, bijv. n. en bijw. , ongevoeliger , onge-

voeligst. Zonder dat men - Chet voelt of gewaarwordt ;
wannneer men het als een bijw. gebruikt ; dat kwaad
neemt ongevoelig toe. Wreed , die geen medelijden
heeft : een ongevoelig mensch. Onversehillig : hij is ongevoelig over die schande. Van hier ongevoeli /ieid ,
ongevoeliglijk , ongevoellijk , dat geen gevoel heeft : als
alles , wat eerligh gevoelen had, aan 't eynd t ge-.
plaacght was, moest het ongevoell jke voo,•houden.
HooF . Het verouderde naamw. ongevoel heeft HUYGENS :
in ongevoel versteent.
ONGEWEND , bqv. n. en bqw. Dat niet gewend , niet ge-*keerd is; van wenden , keeren. Een antler origewend ,.
dat van wennen of komnt , beteekent ongewoon : tot arbeid ongewvend. B d'ouden ongewent. VOND.
ONGEWIN , o. Verlies , schade; schoon eene meer verzachtende nitdrukking. Zoo leest men, onder eene der
of beeldingeu van ode boll: Graven, in let werk van
M.
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M. St.: doe hq $:1T1 0nc1en had verwonnen , t' 89neri ongheiPiTiTle.
ONGEZELLIG , bi;v. n. en bijsv. , orezel1iger , ongezel-.
ligut. Met gezellig. H. SCHIM gebiuikt het eens voor
alleen , zonder medgezel ; waarvan mij geen voorbeeld der
ouden bekend is : oizgezel/ig/ inoest ik treden 's Vadens toreripers.
ONGEZET , h. n. en bijw. INlict ezet : do koffij j g nog
ongezet. Op (IC Vetuwë is oegeet door geworena
zetters van ambtslasten vrqgeIatfl.

ONGEZIELD , bijv.

ii.

en bijw. Zonder ziel of leven : van

't ongeziekie goad. DE DLCF. Gezielt en ongezielt.

VOND.
ONGISSELIJK, bijv* iii. en ljo 4 ongisseiiiker , ongisse-

lqkst. Dat niet te fissen is : Pan ongi8selqke toea11en.
HOOFT.

ONGOC) , m., meerv. ongoclen. Een , de aan niets minder dan aafl God ge1ik is : cen nietige afgod : heidenscfi
ongodt. V0ND. Hq geeft dei Hoogsten eer den on'goon. Poo'r. Van bier onodde4/L' , ongoclist , die in
geenen God gdooft : tot Pru, q t øan Turk en Ongodist.
PooT. Onodisterq . origodistenclom , bij MOONEN,
ongod8dienst , hij L. MEYER door helsche godsdienst,
gocisdiensteloosheid , verklaard : dus L'eert men ongods-

dienst bidien. VOND. - Ongodselienstig, ongodscliens4q1ezd , on, godsdlen9t1°1i1k, onoctsQr1t/zt (dat /q d'
ongociwri.icht te keerging. DE DF.CK.) , ongodi'u.chtig,
ongodøruchtigheicl , ongodi'ucbtigiij'k , ongodzatig.
ONGOED , bijv. ii. en hijw. Niet goed , kwaad , slccht,
ondeugend. Jets te ongoecie maken , deszelfs nut be...
rernen. Om het goede uijt het ongoede te siflerz.
HUYGENS. Van bier ongoedig, hij L)onFsL. , ongoedertieren, in de BIJBELV., ongoelqk, leelijk.
ONGRAAG, bijva. n en bijv onjr(Jger, on'rac°'st INiet
graag: ongraegh om 't Izooft bo'erz den wal Ic stee-.
ken. HOOFT.
ONGRIEK; m. rnecrv. ongrieken. Bij V0ND. vindt men
dit woord, als ook ongriekecli: ongriexe pennen. Ecu
ongriek is, in bet algemeen iernand, die geen besc}iaaf-

de inwoner van bet oude Griekenland is in bet bijzon—.
der, een onbeschaafde vrcemdeling, die rioch de taal der
Grieken lent noch in derzelver kunsten en wetensehap—.
At

7t7
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NloNv), sc hijnt ong ri $ch bloote1yk
voor roi`.einsch , latijnnscb to i,emen.
ONGUUR ., b jv. ii. en btjw s , onguurcler , ong uurst. On..
k : orgy lGl^1' tivee^'• Woest wild : een onaan eraaarrs , ^,r
gazer mensc Vii. 't Origuctr ge^veld der zwijnen. OUD.
Viii! , walg;elc}k : cde valck en vogel Pan Jupijn , d e op
pen anderleid is

a lc '/ geen , dat vuil is en onh uur noit toc/it en zullea den. liE DECK. J . CATS bezigt ongeur : ongeure ,
TM , praat - ongeure lust. Van Kier onguarheid,
ongu n i'iij A.

Waarschijnlijk is ons onguur hetzelfde a,ls het hoogd.
ongelieuuer. In Vrie sland zegt men on'iuur , bij zarnen
trekking van ongeliei er, o,i efiu,tr, onAliur : dat ziet
er orlittiur uit , voor vnil, afiigtelijk. E. WASSENBERGH,
taalk. JJijcit.
Men Ze f)t ook guur,, in dezelfrle beteekenis : gucur
weer , gure wvinterdagen , enz. Doch dit is waarscbijnl[jk eeaae vear:hastering van Boor, gelijk men even zoo goor
-

weer en ?. bezigt.

ONUA. DELBAAR , bijv. n. en bijw. , onliandelbnarder,,
onhLi/zdcll;aa,rst. Iletwelk men met de band niet besturen kaia. Oneig. , niet wwien men niet gemakkelijk owgaan
lia.n,

ON ANDIG , hijv. n. en bijw., onhandiger, onhandigst.
Nict bai dig.
ONT HANDZA A.NNI , bqv. no en big.w.. , onhondzaoner, on/,anclzaaPnst. iNiet handzaam ; ook ongemakkelijk , ongesch kkt. onhandzaarn , ofn bewonen. DE DECK.
O]N 1 EBR EA U '- , in. , meerv. onlieb.reeiiwen. Ook onliebreer ; cricem'. onliebreers , onhebreen. Die geen he..
bier is : o g oecle Pader, die hebreen en onliebrepur*en enz. \'OND. Btj hem vin(lt men het meerv. onhebreene ook. D c zaligheid errgkt Hebreeu en OnlieLree . wes n. FOOT. Van hier gebi-nikt VOND. het bijv. n.

en bijw. onh nbreewvscli.
ONHE i . n., rnaeerv. onheilen. Elke ramp, die des menscihen gelAzaligheid era welvaart stoort : dat d' oxide ` to-'
E

r

7'enri'och t , oni onliet7 to be/el/en enz.

VOND. ROBE:N.H.

gebruikt het eenm aal ais een bijv. naamwv.: d'oriheyle
, oe : er Zamerastell. onheilbron. Poor. Van hier ona,ei;zaa n.

O UE \I LSCIT bijv. n en b9vv. Nietbemel b .s zoc
ras

ONH, O:Ni, orL
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raa tie 60r8t onifolt van eers on1emthcT
VOND.
ONUERBERGZAAJ%T, bijv. ii. en bijw. , onlzerbergzamer,
onhe bergzaamst. iNiet herbergziarn. Van hier onher-'

bergzaamheicl. . B V0NDo vifldt men onherberg4/ke
zee; het lat. irzhosjjitalis.
ONHERUALLLB&AR , bijve ii. en bijv. , on1ierTiaaThaczr.
der, oahier/iaalbaar8t. Dt niet herhaald kan worden
on herhaa/bare tqt. VOND. Ook o,ilzei'haa/4/k : ach!
onkerhctelqck i s de 1qcl..Ds Dccx.
OINHEUG , V. W a l gf afkcer,, tegcnzin Veroud. woord.
Zie Iteug.
ONHEUGELIJK , bqv. n, en bijw. onhenge4/Ler,, on7ew.
gelqht. Dat niet rneer heugt : van on/ze'igeljke
den af. Onlzeugelqk kan ook voor bet tegengestelde
. van /zeii,'elqk in (len ZIKTk Vfl h11j4!e , genomen worden.
. ook
onlzooJ
w/z, schoon in eenen
VOND
ONE IEUSCU , (bij
-

meei' bepaalden zin VOOr niet hoofsch) bijve n. en bijw.,

onlzeuscher,, meest , zeer onheuseho Niet hensch , onvriendelijk , onbeleefd : de onlieiisc/ze bergman blaast

den horen. VOND. Gq fst Poor zulke onlieusche
iael. PQOT. !emtzrzcl onheusch bhandelen. Van bier
Ofl4eUChJteid , onheusche/qk.
ONHOOFSCU , zie onhettsch.
ONHOUD, bijv., ii. en bijw. , orilioucler, on1ouc1st. On
trouw : die onhouclen /zerten hem droegeri doe. Ryisr6
Die /taer te voren wareri onhont. M. ST. In het angels. is unholci een vijrnd , bij de zwab. dicbters UflhtO!-.
de , een moordenaar bq Ui'ii. iinhu/tlto , de duivel.
OINFJOUT, 0. Het;velk men riiet nts aniter bout tot tim—.
meren gebruiken kan. Op dc Vehiu-'e noernt men met
then naarn cerien zekeren heester, eeiie soort van wilg,
anilers werf geheeten , waarvan men hoepeic rnnakt.
ONINDRUKBAAR. bijv, n. en bijw., orziriclrukbaarde, ..
oriiizclrukbaarst. Dat niet ingedrukt kan worden: onin..
drukbaar, poor de rragt. M. L. Tjrw.
0N1\DRUKKE1__1JK, bijv. ii. en hijw.. otilndrukke1iXer,'
oairidrukke/ijkst. Die voor geene zedt1ike drangredenen
wijkt; ook (]at geenen indruk op bet gemoed maakt.
ONJOOD, m., rneerv. onjoderi. Die geen jood is, ceit
heiden het ofren , Jode en Onjocle eerst gemeen. V0NU.
Van IILCr qnjood.scl&, onjoodsc.hap, bet heidendrn.
OXI
4, Is

ON·K •

.ONKLA.A R,

biiv. n, en
Troehel, her'oer-d : die
ward, ondui.lelijk . dat
gereed, on} g~bl'uikt te

hijw., onblaarder , or/l:lttafir;tti
wijn is onblaar, Dnister, veris geert onlilaar bewije, Niet

worden, waaraan eenig letsel is :
de 'lin is onblaar, Onveilig: het is daar onblaar, IJe
zaak is onblaar , het stuk is verraden, Van hier onblaarlieid..
ONKNEUSBc\A.R, bijv, n. en hijw., onhneu.sbrtarder , onbneusbaaret, Niet te kneuzen : dit onbneusbare aertsgeweltfl VOND.
Onkneltsbaar in wederspoedt , zegt
HOOFT van den Hert: v.Alva.
ONKOND, biiv. n, en hijw, Onbekend: bedi (18 mi on"
cond das, 1\'1. ST.
ONKOSrr, IT'., meerv. onbosten, Ormoodige , bezwaarlijke , huitengewo ne uitgaaf, bijgevoegde bekostiging , om
eene reeds gei<ochte zaak magtig te worden: onbost liJden. JIANDvEsT VAN HERT. AALBRECHT, van 1;)8-:-,
Thans gebruikt men het meerv, alleen : oele onbos teri
doen - maben, Van hier onkosteli.jlc~
ONKflA.NI(" hiiv, n, en btJ\v., onbranber , onbranbst;
Niet krank : Lranc]: en onbran cb te zlJn. HUYG.
ONKREUKBA.. A.R, hiiv, n. en bijw., onbreubbaarder ;
onlcreu.bbaa.rs t, Niet te kreuken ; eene onbreubbare
orierulsch ap, Eij 1100FT ook onkreulceiiJIe: zoo on»
'krelil-'eli; keen' cZ(l,pperheit.
ONKHL1(;SlVIA.N', m; , me-rv. onkrijgsliellen.
Die geelle
"vApens dr:Hlgt..
Zoo n o ernt HOOFT in Tacit. pagani,
boeren of onkrijl(8!£eden
ONKRlJID, 0., meerv, onbruiden, van meer soorten
slechts. Eigenhjk een schadelqk , of althans een onnuttig
kruid. l\1~n verstaat dit slechts in hetrekking tot nnttigere
kruiden , alzoo er , huiten die hetrekking., .geen onbruiii
is. Men n oemt die geyvassen onkru id , die in het wilde,
tegen o nzen wil en zonder o nzen arbeid, groeijen, waar
o

zij niet behooren te staan , en niet anders doen, dan den
lVRSdoITl van voed zame of nuttigcre planten beletten s eoarit

in oerco ae rloo s t lan d. ui! 't onl:ruid ga(-!rne coort elers,
Huvur.c.
Onlcruis! wie den,
On'krltid aerg aa t niet;
In den dichterlijken stiil , geeft 'nlcn (Hen naarn oak aan
alle booze ueigingen, hegeerten enz., die het goede meniamaal verstikken: roei dit onkruicl loch vroeg uit uco

hart, ten einde Iiet 'geen diepere wortelen schiete-

tlN'llf
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ONKUNDE , v. Het iegendeel van kLlnde. Van hier op
kuizdi , onkuncligheici , onkurzcliglijk.
bijv. IL CU bw. , o bpetsbaarder,
ONKWETSBAAR
on kwetsbaai'st. ]Niet kwetsbaar. Onquetsbaer door
him moet. ANTON. ook orikwetse4/k.
ONLAND , o. , rneerv. o n/aaden. Dat nog niet als be,

bouwd land gcbruikt is , of dat daartoe iiiet kan gebruikt

worden : dat wi der Grape glieven souclen lant
ende onlant. M. ST. In Drenthe is (lit woord nog heden in gebruik.
ONLANG , 1)ijV. n. en bijw. , on/anger,, otilaizgst. Niet
lang , kort : wat ivroeg ri/pt . dl4urt orilaaghste. DOBESL.
Dat sq onlarig/ze hilden. GouTs. KRON. Van bier het
bijw. van tq(1 oniangs , dat zoowel op den toekomenden
als verledenen tijd ziet. Niet lang , koit na of voor : alrs'aar htj, onlanx daarna, den geest gf. HooFr.
Hiervoor zegt M. STOKE on/'in' : onlang/ze Iii cie nutscap narn i:peit hi be/ageth ende c'er,noert. Thans,
gebiuiken wij bet meest van den verlederien tijd , niet lang
voorheen : hil is orilangs oer1eden. (Is's' heilvensc1z,
oniangs gui besteet enz. PooT.
ONLANUS , zie onlang.
ONLEDE , v. Bezigheid : dat cZ'onleecle zine Majesteit
D49fl (//08t 72nd rztot noc/ztoe belet had. HOOFT.
ter, met ontleecle /iemoeqet. LANm. VAN VEL. In
hot

GourscilE KR0N. komt bet voor twist voor : Izier-

at die on/ede gesoent. Van bier onledig,
onledigiteidol
ONLEERLIJK , bijv, n. en bijw. , onleer4jker, onleerlqLct.
flat nict geleerd kan WOFdCfl ; ook , dat niet tot leering
strekt. Zoo zgt H00FT : hot ken gecnszins orzleer4k
,schqren. Ook onleerzaam , die niet leeren kan; onlee rzaamii e id.
1
.i iLIJr i, (ook onlesc1ibaar) onlesschelqker,
O LES$C
onlesc1ie/ikst. Dat riiet to lesschen is. Men zegt gewoolcklLk: een onleschbare brand, en een onlesechelqke dorsi.
ONL[EF, bi;v. ii. en hijw. onIie'er, onliefit. INiet lief.
VOND. gebruikt bet woord. Van bier bet oude oriliejde,
bij DE BEUNE. Worts on/ief4ji&, oniiefe4/kheid.
ONLOEFELIJK, bjjv. n. en bjw., oaioffe4jker., onloffe-.
4jkst
A 5
mecle was

374

ONL, oN.M

ighi'. Dat geenen lot' vertlient ; van bet VdrOuJ. orsiof,

schande.

ONLOOCEIENBAAR , b!JV, n. en bijv. , on1ooche,ibaarder,
on/oOc/ieribactr&t, iNiet te 1ochenen.
ONLOON , rn. But tegendeel van loon, tniskenning , on
dankbare behaiittcling : onloon Poor dierist verbilleiet
4p
81r. FIOOPT.

ONLUK , zie ongeluk.
ONLUST , in. , rneerv. onlusteri. Tegenzin onlust in zirz
sve,'k hebben. Verdriet, kwel!ing : dat baarde hem
eenen grooteri on1u.t. Twist, oneenigheid ; wanneer
men bet xneerv. getal gebruikt: onlustea Perwelken. Vaa

bier onlustig , aii/i&tighid, onlustelqk.

ONMAnil , . ii:t tegendeel van maat , in den zin van
znaatregel , beho&ike iegeimaat , onrnatghcid : dat we
ergeiis onrnaet ziene PooT. iIoetvel z/ oock /iaer
orimnet /ieeft. DE BF(UNE. Met /iaere groter OnrncLen (Yoor wzrnaa/) NI. ST. I)aii za/ orimate op aer-

den oi'e,'hturt lielizen. L)OJtEsL. 4ictat Vaal; omaa
vergaat. Van hie ownaiig , oiirnuiigheicl , onmatig!#o
Oj\i\'IAGT, V. Zwakheid , onvertiiogen : dat is een beu'ije
an uwe onmagi. Zoo geef mqrze onmaght dart de

wl:/t. J. DE UAES. In eenen godgeleerden zin , verstaat
iiien er 7edelijk onverinogeri door : de leer #ars de on7nagt. Die staat , w;uirin men geen eon lid van ziju hgchaam , met bewustheid , verroeren kan ; bezwijming : in
orimagt allen de lipotlzymia der geneeskuñdieii. Van
tiier ownagtig , oamcL(tigheid.
ONMAJN , rn. , nieerv. onmans , onmtnnen. Het tegendeel
van eenen man. HOOFT schint bet voor eenen gelubden
18 gebruiken : guy, (o Helene!) wort kort gehouwen
?4n iiydig/z.' onmans en van afgeleeffie ivrouwen.
L. MEYER verklaart onman ook door gelubcle, lubbehag. Van Her onmannehtyk, dat geene mannen betnarnt
nac de onrnarineljke b/zonderheden dezer griiieke
dweepers. FIERY. OvEIz. Dat /z/ u oamariize4/k peroir,rd /zee/t. SELS.
ONMANIELUG, bijv. 11. en bijw., onmarileriger, onmatüerigst.
Onbeseheiden: u'ezencl' at le eeruc/ztig,
e ig K v HAND Van bier orimanzertg/zeid
,

Voorts

ON M. 57
Yoorts Qnmanierlijk , onlbeusch.. Men gebruikt het ook
ais een bijw. : het is onmanzerl jk groot , zeer groot. .,...
Onmanierlgklieid.

ONMANIERLIJK, zie onmanierig.
ONNI.ATIG , zie onmaat.

ONMEDEDOOGEND, bijv. n. en hij we , onmede.doob en..
der , onmededoogendst. Die geen Inccle Doogen lheeft.
Van bier onmededoogendhetde — Ook oninecdedoogzaam , die niet gewoon is mederloogen to ocfenen
mededoogzaamheid. Voor het eerste zest men ook on
-

medelijden d.
ONMEIN, bijv. n. en bgw•, onmeiner, onrneinst. Het
tog erideel vats mein , kwaad , s! kclit , vvalschh , boos. Zie
me/need. Onmein is d:is goed , op.•egt: doe hie leistmail zuoer,, dat die recht is en onrneijn, dat one
Godt soe helpe Benz. GENOOTsCH. pro excolendo lure
patrio.

ON N1ENSCFI , m. , meerv. on,nenschen. Het tegendeel van
mensch, ie:nand , die de pligten tier zanienleving en inenSChenhief'cIe grovehjk schhendt ; een w; eed.aard : de goede
,

Keiser Traianus li-adde vilek een sclirik can zulke
onmenschen. DE BRUNE. Van, bier onmeizschel jk , on-"
men. chelgkhe,id.
OMVEEUKB,A.r1R , bijv. n. en bijw., onreukuaarder, o'nmeuEEaarst. Oat niet, gemeukt kan worden ; in eenen

oneigernLiiken zin : de otrneukbaare ci.'rangheit dier
zuure gernoeden. HOOFT.
ONMILD , bijv. n. en bijv. , onmilder , orlmildst. Niet
mild : onmild in aelmossen. DE BRUNE. Straf, scherp :
onrnilde sijn. Van Kier onmildl4pid.
ON MIN , V. Ve:vclecldbbeid : in onmin Leven. 'sij ruakten
in onmin. Tot on rnia noif to praernen. PooT. Hiervoor zegt M. Sr. om nin : clot men den lllaminc dese
ommirine cede. Bq J. of BRUNE `'indt men een werkw.
onminnen: onrnint u zelven , wilje r'el bemirit z4ii .
Van bier onrinnelijk , on vi'iendelijk ; ook onmznzaarn.
O MISBAAR , bijv. n. en bijw. , onmisbaarder, onmieon-baarst. Fletweik men niet i aissen kan. Bj
m,r..sseigk..

ONrNIOED , m., pez% eken cooed, treuriGbeid : in groote,.
onmoet. DoREsL. Ook bij OUDAAN. Voor oneenigheil
wind Lunn but in VEL. CHR. V. IL: die onmoedera
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800 spveud 3 van de oneerigheid t1ISSQh e
Van iiier onmoedigheid,
vrouv Jacoba en hai
bq denzelfden schrijver.
OINfVIOETIG , vei'oud. bijv. ii. en I)qw. , onmoetiger, on
moeiigst. Niet moetig, niet !edi , met drokte bezet:

groejde

onmoetige Pelb4rj e p 3 DE BRUNE.
, bijwe van p!aats. Op cenen afstand : hoe orzriac&
zql2e verdiénsterz , van de i'ergetding , waaren oage
o1ght. HOOFT. Op ver na: die hi onnaa zoowel niet
Qerstoncit. FIOOFT. Van bier onnab/.
ONNABURIG , bijv, n. en bijw. , otinaburiger,, orinabu-.
rigat. Die geene gelegenheid en !iefde jegens zjne nabu-.
ren bewijst : dus onnaabuurig is de huisman. P. Scniv.
ONNOOZEL , bijv. n. en bijw. , onrzooze/er , onnoozelst.
.

ONNA.

De eerste beteekenis dees woords is die van onschadelijk;
van on en nooz1, zie nooze. Wijders orisehuldig: heihg , ormoosel , onbesnzet , enz. BJJBELV. In die onschuld gegrond lumen Berijainins onnoosleL-oon. VOND.
Wereloos , die ni([uantt be!eedigt : hoe dikwqls worclt
tie onnoozele duifcloor haikL'en ei-'oigd I Voorts eeit
stand , waarin men zich aan geen kwaad heeft kunnen
schuldig maken. Van bier worth het van zuigelingen se--.
bezigd : d e iand spaarcle zelfs het onizoozele wic/ztje
,üet. In die schuldeloosheld gegrond: eeiz orinozel lachje. PooT. Van hier is bet overgegaan to de beteekenis
van onbedrevenheid , als die van een cenvoudig kind
dat is eene onnoozele raag. Wijeiers , sirnpel : een
onnoozele bloed. Van bier alics , dat slecht en beuzehachtig is : dat is eerie onriooze/e erschooning. Zelfs
gebruiken wij bet voor Mein en gering , dat niet veel in
waarde houth; in den dagelijkschen stiji : ik lieb maai
een onnoozel kiee
cljeL'
unne,z oc'erhouderi. En be—

staan deze (kellkengereedschappen) slec/its in eenige
Pollen , en een onri000zele biji. BoG. Van bier on-.
nooze//zeid, ourioozellijk.
ONO1VA. f I'E LI lnjv n en bqw, , onom'atte1zjker,
onorn'at/e/iiht. Pniet te omvatten: de vuist , die z
on -'at, is onom'atte1zjk. DE DECK Ook onoinat
baar.
ONOIZIGTIG, bqv. n. en bijw., oriomzigtiger, onom
ziçr/igst. ]NIet omzigtig: welke zoo onornzichtig/i een'
hai'cThe,kig1eit euz. UOOFT.
-

ONO, ONP.
ONONTSLUITBAR , bijv. n. en bijw-, onontsluitbaar.
der, oaontsluitbaarst. Niet te ontsluiten : een gePaa_.
gketznis pa'i opzonts/ijtbre kluistren. PooT.
OJNONTVANKELIJK , bij v. in. en bij w ., onont'anke4
ker, onontanke/qkst. Niet ontvangen kunnende wor-..
den: en door then onontfankelqk , al Jeranc1ej'c1e h/
Se/LOOn 'an gezirit/zeicit. HOOFT.
ONONTVLU(1'BAAR, bijv. D. en bijw., onoaePlugtbaar...
der, onontrigtbaarst. Hetwelk men niet ontvIugten
kar : onoI2t-'lug/bre clout. V0ND.
ONONTWTthRELIJK , bijv. n. en bijw. , onontwarre4.
hr , , oaontr4'arrelqkst. Niet te ontwarren : ' t we/k
onontwarreli/ken krijg stortle. HOOFT.
ONONTVIJKBAR, bijv. n. en bijw. , onont/kbaarder, onoaiwqkbaarst. Dat niet outweken kan worden
-

QflOfltWIjkbi'e Pal. BILDERDYK.

OONTWORSTELBAAR , bijv. n. en bijw, ononttvorsteibaarder, onontwo,'stelbaarst. Hetwelk men, door
worstelen , met wikomen kan : 't onontu'orstetbare ,ioot
lot. V0NI.
O?OORBAAR , bijv. n, en bijw.., onoorbaarcler , orzoor
baarst. Niet oorbaar. Van bier oaoor6aar%/k. HOOFT.
ii. en bijw., onopueatelbaarcier, onopu.'entelbaarst. Niet opgewenteld kunnen-.
de wordeu : onopu.'enielbaare steen. VOND.

ONOPWE?TELB4R , bijv.

ONOPZETTELIJK , bijv. D. en bijw. , oiopze1feiqker,
onopzeitely/Lst. Zonder opzet : zoo g/, orzopzettelqk,
den loop der aaic1oeningeiz wilt volgen. SELS.
OJNOBDE , V. Die stand, waarin niets op zijne regte
plaats is, maar alles als een bajert door elkander staat ;

wanorde: sclioon 't heelal in ci' eer8te onorcie mogt
perkeren. P. Scum. A/s oft /zaar ooit in den zinne
gekomen rs'aar, zulk eene onorde in te ruirnen. FIOOFT.
Vertrapping van alle regelen en wetten : met groote on—

orde. HooFT. Van bier onorcie/yk, oaordelqkheicl.
Zie orcle/*k.
ONPAAIJELIJK, bijv. n. en bijw., onpaa/elqker, on.
paaqelqkst. Die niet te paaijen is: ziin' spy t onpaai...
jeltl'k to muiakea. HoOFT.
O1PAAR, bijv. n. en hijw. Dat niet voegt bij iets anders,
ongel9k a onpare schoenen. Elders zegt men: par en
Aa5
Qn
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opaar , , voor evert en oaeen. HUYGENS gebrulkt bet
zdfstandig , voor eenpaar getroawde lieden , die kwa1jk
bij cikander vozgen.
ONPAD , o. , meerv. onpaden. Oubetreden pad , een pad,
dat niet to btredcn is: daar hi/ geeiz pad of onpaci
kennen kon. Al. L. rfrJ)

ONPAS , bijw. iNkt te 1)aS , fliCt VBI pas: gzj komt te
onpas , op cenen oiigekgefleD ti)!. Die 'raag is te
onpas. I/c ben te onpasse , mcL W! gestell. Van I1ier
onpase/ijk , eenigiins ziekcijk , onpasse4/kheid.
O1\P1SSELIiK , zie onpas.
ONPERSOONLIJK , 1)iJV. II. en bijw. Een woord der
spraakkunst. • Eeiz onpersooiz4jk uerkvoorc1. Van bier
•

onpersoonlijkhezci.

ONPLEGTIG , bijv. ii. en bijw. , onpieg1er, onplegtigst.
Met plegtig : ioe1ig/it tot het ,nidclel Pan een on
pleghtigh gebiecit neeinen. UOOFT.
ONRAAD , in. Onnutrige dingei , die nit-. of weggeworpen
worden , als vuilnis , drk , oni'tiinheid. Bj [(IL. inntitias , sordes , immundilia. In dkn zin begint het aI
Ic verouderen. Het staut al van mad, een iiuthg stuk , een werktuig , htisraad. Voorts verwarririg
onorde , oneeiigheid , origemak : dit dempte den oraadt.
JIOOFT. ADELUNG Ieidt bet af van o, eri raacl, inzoover dit woord eenen behooiItken aard CI) wrjs bednid
heeft. Uit diezelfde brori ont.spvingt, clenkelrjk , ook de
béteekenis van het tegengestelde van iigtig: er is oriraad,
bet is ci' iiet rigLig ; er is een gevar aanstaande. I"i'zJ
9ernalnefl geenen Onr(tad op zee. Eindelijk beteekeiit
dit woord eerie nutte!ooze verkwisting , het tegendeel van
raaci , oveilig. In clicu zin , schoon met eene naatiwere
bepaliiig , gebruikt men het , in Gelderland , voor on geld,
dat 01) openbaar ierhuurde of verkochte goIeren valt
dat gewoonlijk iutteloos voor diinkge!agcn besteed woi'dt
hoeeel is de onraacl? Onraad betalero. Van bier

onraaclzaam, Dick-, raadzaarn.
0NRAADZAM1, zio onranci.
ONREDE, v. , meerv. onredn. Onverstand , dwaasheid.

onbeschid : 9erzeekert, dat het rijk der onreede riiet
Zang sktan kan. iooFT. Onvrstandge daad , onrede
lijke handelwijs: het zwaert d'ont'eclerz parst te buigen
rnder redea RODEB i, the op gee

o x a.
.nen grond steunt e dat eal onze reeden tot onreeden
maa cen, Hoorrr, Van hier onredelijk, redeloos s onre-«
deiq]:« dleren,
Beestachti~: onrellelijlce begeerlijkheden. OnbiUqk, onregtvaardig: een onredelq]:« eisch;
Van hier onredeiq kheicl.
ONREOELIJI(, zie on rede,
ONREGEL''lA'fIG, bijv, n, en ~)ij\v., on regelma tiger t
onregelmatiget, Niet regelrnatlg: eetl. onregelmatige
vYfltoek. Ongcl'egeld ~ een onregebnattg gedrag. Ook
in de spraakk •. gt~brllikelijk: e~n (~nrege/rrtatig werlcwoord, Van hicr onreg"elrnatz/.;Izeld.
ONREGT, bqv. n, en Lnjw.t\iet regt , verkeerrl , boos.
In de Spraakknnst beduidt het verhogen: in de onregte
ncuirnoailen;

l\YLOE.

ON REG'-r ,0. Het tegendeel van l"egt.
Die toestand , als
iemandswoorden of llandelingen met de zaak zelve , of
met de waarheid niet o vereenkomen r onre/Jt /iebben,
Die toestand , fils iernau ds da.Ien rnet regt en hiBijkheid
strijden r iemarul onre g t doen.
1 onreu t , verkeerde lijk. Reeds bLj KER. unrelit , ISIDOR. unrelul. Vall hier
onregtelijb , onreutig- Zarlienst~lI. onregt matig , Of"r eg tmat.igh eid , onregtmat(!(liik" onregtoaardig , Oflregt~aardiKheid, onregtvaardiglijk,
onregt sinnig ;
on r e!! tz in It £!{ It e i tl;
ONHEG1'lVAA.RDIG, onrefftzinnig, zie onreg t;
ONREIN, bijv, n, ctn bijw." onreiner.. o nreinst: Niet rein.
Die geene onreine splis sou de prOf;(-Ien. VOND. Van
hier onreinelijb , onreinlieid , onreiniglteid, onreinig»
lijlt.
ONREPPELIJK, biiv, n, en biiw, Ontilbaar, on'roerlijk:
naegetatene goederen, rep.peiife]:« u n de onreppe1e

l~ic~~e. STADSBOEK VAN GRON.

ONHIEKBc\i\R; bijv. n. en bijw, Oat geenen renk van zich
get::ft: g eeri neue 't onriecbbaer oit kOI/, riecben..
YOND.

ONRIJDBAAR, (onrijbaar) bijv, n, en bij"v., onrqdbaar..
der onrij dbaar et, Waaro p niet gereden kan wordens
velden door de regen glibher(/f en onrijbaar. BOG.
ONRIJ\l, o.

Een gedicht, of eenige regels , die op het

einde niet riimen,
~NRIJP.

tei;Bcnlgk

bijv, n, en hijw., onrijper .. onrijpst: Niet rqp;
CQ oneigenlijk : Ol)ri}pf: bersen,
On:r!Jp bier.;
.
da\
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dat niet wel gegest heeft,
Van hier onrqpheid,

Onrijper gelegenheit,

HOOFT.'

ONRIJZIG, bijr. n. enbij\v.
Niet lang van ligchaarn:
oruchtbaar in bleen vee, maar dit oeel at onrijzigh.
HOOFT.

ONPlOEH.END, bijv.
vaste , goecZeren.

en bijw, Ontilbaar. Onroerende ,
()ok onroerlij b : onroerlijb goed,
In eenen anderen zin vo or iets , dat onbewegelijk staat:
onroer Iij i: beelt; ANTON.
ONH.()O~ISCl-l, bijv, 11. en bijw. Niet ro omsch.
Als een
zelfst naamw, kornen Onroonz8chen, in de schriften van
Hoor-r en anderen , dikwijls voor , hcteekenende diegenen , die zich , in vorige eeuwen , van de Roonlsche
Christenen hebhen rtfgescheiden.
Van hier onroomscliIuul , hetwelk VOND" voor de onroomschen gebruikt.
ONH.UL\1., bijv. n, en hij\v., onrul mer, onruimst, Eng,
n aauw, IIet wordt oak wel als ~en zelfst, naamw, gehruikr, Zoo staat , in eene Ordonn- (Jan Arnst., 1687 :
D.

met et/'lziS'" onriiim aan ulo i i er: oj'anders beseiten:
ONP.. USrl v., onru.s ien, Het tegendeel van rust; zonder
1

,

mecrv.. : met onru st en 0fJroer zt4)anger. I-IooFT.
Ongerustheid, moeite , kOUHllCl', kwelling, en heftige hewagil1g worden er door nitgedrnkt ~ de slagIt der oriru.st
jaefj·t te ste r]: in zlJn geclachten. J. DE HAES. Voor
een onrustig kind, of voor elk onrustig rnensch ; mel een
D1Ct;rV: om zullc ee n onru.st
als lzij was, toe te vallen. I-IooFT. Voorts heteeken t onruet het zich altijd
bc\:vcgcnde to ngetje , in een uurwerk , dat den s1i~ger
<hijft. Zoo noemt men oak de ronde schijf, in een zakIt

uurwerk , die ouo phou.lclijk in beweging is: de einne n
~lingren als eeri orir u s t h een en weer. L~NTON. (;elijh
't st.rij clcra d.t d'o nru s t {ir,)/t . YOND. Gelijlc deze
onrust al de ra den 0/12 doet dr ijven, ANTON. Men
vindt lret on ziid. ~ leon' l kr-erf1/lde onru.st (Jan de k lo]:

wel seeven k eeren tillcetalclcen. S. v, CHANDEL. En
<lit geslacht be(~h (1\" GENS ook, waar hii het hart het
onru s t onzer a deren noernt, Eiudelijk , hebben de
Hollanders een zeker eilandje , in de Sll'aat Bunda, om
de krielen de menigte van scheepstimrnerlierlen en andere
arbeiders der Oostind. IVlaatschi1ppij, Unru st genaamd.
V an hier onru.st(g-, oflrustigheid onru steaam , hij
D\>RESL. ZamensteU. onr astrnaber; onruetzaaijer, enz,

ONq
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()NTUSTIG , zie O1?rust.
ONS , zie once.
ONS , een verbogen flaamval , in bet meerv, van bet per

soonlijke voornaatnwoorcl ih. Eeri pan ons , anders on
zer : dc nzensche is geiporden a18 Oriser een. BIJBELV.
Men heeft bet , eertijds , ook in den eersten naatnval ge

bezigd , zoo als ult den verbogenen tweeden iiaarnval blijkt.
Bij ULPHIL. konn uns nog in p!ats van rpij voor. Met
OTis alien. Met 0128 zessen. Zamenstell. OflSWaart6
on'PCtart die tact zich t'onsvaert trekken. PooT.
Dit oude voornaarnwoor1 Iuidt reeds bij KER. ans, OTIR.
uris , ULPH. uns , hoogd. uns , angels. en eng. us , ijsI.
osz , zw. osz; , noorw. os , deen o. Het is zeer waar
schjnlijk , dat het met en , Jiet Ou!ie und , unde , onder,
bet lat. infer en nos vermaagschapt is ; bet geeft torch
eene verbinding van personen , mq en ancleren ,to
kennen.

ONS , een beitte1ijk voornamwoorc1, hebbende zijne be..
trekking op meer personen zonder onderscheid van geslacht , ats zij van zich ze!ven tot anderen spreken. ['vien
plaatst bet , gelijk alle bezitteltjke voornaamw. , voor bet
naaniw. : 'ons /ZuiS onze kznde,en. Als het overbltjfsel
eener slaafsche veitaling van bet lat. Peter noster , zegt
men nog lieS -'ader ons, of onze. Btj OTFR. vindt men
dat reeds: -'a1er uneir,, htj NOTK. fatel- 'inser. On..
dertusselien plaatst men onze ons , ook achteraaii , b. v.
I

.4

dat goed is on. Onse lip pen zijrz once. BIJBELV.
Ook met het lidwoori de , of het : die zaak is de oz
geworden. oat littis is het onze. In het nieerv. getal
komt bet dus zeltst. voor : de onzen kregerz claar de
nederinag. Ook zegt men tot onzent , voor aan ons
huis : kom morgen tot onzerit. Zoo ook in zamenstelling: onzenif4'Pge, onzenthaIe.
ONSCUAiK, bijv. n. en bijw., onscizalker, onsci4alk8t.
INiet schalk, niet Ions, eenvoudig: want hz een on8c1,a/ck man was. J. V. D. BEKE. iIs hi een onscaic
wqj lot sinen wi/te brenghen mach. GiLD. LEGENDE.
Van bier onschalk/ieicl.
ONSCH \MEL, bijv. 11. en hijw., onschameler, orzscha-..
me/st. Onbeschaamd: is ci' a'enc1 zoo onschamel? Y0ND.
Reeds bj Mb ST.: du onscamel Vrie8c7' diet, dit On-

Qs.
beschaamcle Vrlesche volh. Van bier onsc ktmeTheeid : cloolo
onschamelfieidt der r'er Z oekeren. HooFT.
ONSCU-iARLAKEN, onverb. bijv. n. Het tegendeel v an
rood scharlaken. Bij VOND. vindt men het : niet on..
scharlake troni.
ONSC 3ATBAAR , bijv. n. en bgjww. 3F onschatbaarder, on.
schcttbaarst. Dat niet geschaat kan wor'Jen. HOOFT heeft
ook onschattel Jk : d'onschattelijke pr Js. I
ONSC EIEIOELIJK , bijv. n. en bijv . Dat niet gescheiden
kan worden : 't onscheidelyk~e paaren. U0OFT. Men
zegt ook onscheidbaar : een onscheidbaar voorzetsel,0
in de taalk.
OI^SCHEN DBAAR , bijv. n. en hijw. Dat niet geschonden
kan of moet worden: wq bidden u om 't eenige en
onschend bre pandt des vredes. VOND. Ook onschende.litk. Van bier om9chendvaar/teid.
O1`NSCHERP , bijv. no en bijw, , on$cherper , onscherpst.

Niet scherp. Iemand met onscrierp to ,deer gain , met
stokken , viegels enz.
ONSCHIFTEL.IJK , bijv. n. en hijw. , onscfiifte1 ker ,
onschiftelijkst. Dat door schiften niet gescheiden kan
worden : de zaakea , in onschiftel yke vercvarrenis

geworpen. HOOFT.
ONSCHI LOER B AAR , bijv, n, en bgwr. Dat niet geschilderd
lean worrlen : onscliilclerbaar op dock. VOND.
Q SCIJOON , bijv. n. en bgjw. , onschooner , onschoonst•
Nog nit t schoon : tvi n , op cle moor tig er ende , is o:n

-

schoofl. In dezen zin lijdt het Beene vez•gi•ooting. iNiet
schoon , leelijk : onscltonne oriden. Vo n. Onei .: de
Span jaardls , a//tier de L an.s onscli.00n scho,Lwende
enz. HooFT . Reeds bij M. ST.: Karels g/ieslachte ,
-.dat onscone. Van hier onschoonheid.
ONSCI tULD , v. Het tegendeel van schuld , doch in cenige
gevallen slechts. Het beteekent, trouuwens , (lien toestand ,
waarin men de werkende noch aanleidende oorzaak van
eene misdaad is: ik beroep mij op mine onschuld.
Z ne onscl uld liewzjzen. Oudtgrls noemde men chit
zy'ne onschuld doen. Verschooning : ik konde Peel tot
► yne ons:cisuld zeggen. In dery verhev enen stijl , be-&
di dt, ,het dik ills onschuldige personen : de plaatsen ,
-

wagr k Poo. .: ons,c hull . a:tre d . B LD RpYzc. Van
..

hio

S

#f.

hie' onsc1 ldig , waarvan bi j. TIQOrT 4e1 w•e ierk. werkww..
ch onschuldigen ; onschulcligla j k. Zamenst. onschuld
uol: een woord ,. (Let bij once bedendaagsche dichters veel
voorkomt:, in navolging van bet hoogd. unschuldvoll ,
bet smaakt te uitheemscb; onze Q«de oorspronkelgk nederd. schrijvers kennen het ook net.
ONSI ERLIJK , bijv. n. en bijw. , onsierlijker•, lonsie-rlillst. Niet sierlijk : tot geenen onsierlljken knoop. BoG•
ONSLAPERIG, bijv. n. en bqw. , onslaperiger, onslape
rigst. Niet slaperig : onsluperi in 's ivaerelts droomen ANTON.
.

oiNSLAK , rn• Walging , of keer : wie zoude geem n
ons ,n a ak in ziilke lcrTe gesprekken krijgen ? Van hier
orlsnzaakbaar , waarvan men (ten smack niet gewaar kan
worcden : men verrneemt. 't onsrnaec kbre met geeri ton,, .

VoNrr. Onsinakelijk , onsrnake/jker enz. , hi, dat niet
aangenam voor de tong is ; ook in eenen fi »ur lijken zin :
onsrnnkefijke tijdingen. — On.smakelijkheid.
ONS\I,AKEL1 HK. , zie onsmaak.

ONSlVLELTELIJK, bijv. n. en br;cv. Iletwelk men niet
snmel en kan : wat poogt gij met flu' U( enen tot (PaSCA
te sine/ten deze onsm.eltel'jke, steenen ? P. RABUS.
O SPAANSCH , bijv. n. en bijw. , onspaanscher , meest ,
zeer onspaansch. Den Spanjaard niet toegedaan : een
man geleert en onspaonsch FioOFT .
ONSPEUR LIJK , bijv. n. en hijw. , onspeurlijker, on -.
speurlijkst. Niet te h speuren : op u'ier opspeur4Tk
.

spoor. DE DECK.

O NSPIJS , v. , meerv. onspgzen. Hetwelk men , orn zijne
walging, filet Is spi•js gebiniken kan.: wat onspgs heeft
het niet at in 't /L/ gFs/cz g^n ? VoNn.
ONS.POED , m. , n,ieerv. onspoeden , d.;t bij Otto. voor-:
komt. Geen voorspoed : door ge/atenheid in onspoedt.
HoOFT .

In onspoet krij g t men oogen. J. DE HAE.%

O SPOOR , o. n cerv. onsporen. Ongebaand spoor: dc
paerden zier-j spoor noels onspoor aen. VOND.
ONSTAATSGt s , ` yijv. n. en bcjw. , onstaatscher,, meest,
seer onstaatsche Lie: de. partij der staatschea niet i
toegedaan . Bij HOOFT komt bet ais een zelfst. naamw.
voor: eeniglie Onstaatschen (werden) r itgejaa rht.
ONST ADE , v. Ongemak -:. duct komt rnq to onstade , te
-

-

ONS. ONT.
ONSTA.NDVASTIG , bijv. n, en bijw. , vnstanc 'vast ge i
onstandvastif st. Niet standvastig , veranderlijk. Van
bier onstandvastigheid, on standvastigl#. Bij de ou_
den vindt men ook onstandvast ; bg DORESL. onstand-

ka /tip .
ONSTEDE , verond. bijv n o en bijw. , onste der , onsteedst. Niet vast : dat make se onstede. WILCKOER
;

V. I.ANGFWOLT.

ONSTE IMIG , bijv. no en bijw. , on stemrniger ,, onstemmi,gst. Niet eenstemmig : het onstemmiggh volck. Di
RRUNE.

ONSTERFELIJK, bijve n. en bijw. , onsterjeli ker , one
steifelqicst. Niet vatbaar voor sterven , en verder , niet
vatbaar voor ophouden te zijn. God is onsterfelgk ,
in zoo ver deszelfs wezen onmogclijk kan vernietigd warden. Eerie onsterfelgke ziel. Oneig. heteekent het
eene large cduurzaamheid ; een onsteifelijke naa,n. Van
bier heeft VOND. een werkw. onsterfelijken : waarrne de
Godheicd hadde onsterfiijckt ucven rei. Voorts on-

sterfelij A. heid.
ONS'FERK , bijv. n. en bijw. , onstey'k°er,, onsterkst. Dat
ligt breekt , hetwelk men ligt vaneen trekken kan : onsterker clan haar. VOND. Onst,prk taken. Niet met
sterke bezetting voorzien : tot verbluffin t7 der onsterker
plaatzen. flooFT. Van bier onsterkte.
ONS'I'ICFITIG , bijv. n. en bijw. , onstichti^ger , onstichtigst• Niet stichtig : met geen onstichtigh spel. VOND.
Ook onstir^htelijk.
ONS'rILBAAR , bijv. n. en bijw. , on stiibaarder b onstil-'
baarst. Met te stillen : een' onstilbaare beu'eeg penis.
-

HoOFT.

ONS'FRAFFELIJK , hijv. no en hijw. , onstra ff'el jker
onstrafel jkst. i` iet berispelgk ; een onstraUF^lijk leen leiden. Echt, niet valseh: met onsiraff /ijke zegelen bekref tigen. OMLAND. LANDR. Van bier one
straffelijkheid. - Ook onstrafhaar, die Beene straf

verdient.
ONSTRENG, bijv. n. en bijw., onstren'er,, onstrenget.
Niet streng; onstrenge kinderroede. VOND.
ONSTUIM, onstuimig, zie on,q estuam.
ONT , een voorzetsel , dat slechts in zamenstelling gebrui w
kelijk is. Men plaatst het voor werkwoorden als j ontbyten

0
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ten , ontzettefl , enz. ; C voor z31kc naarnwoorthn die

Van zoodanige werkwOoi'dC1 ontstaan ziju , als : ontinyt,
oritzet , efl• In deze zarnenstelling met werkwoorden,

die zooveI onijdig als bcdriv. kunneri ziju , is het altijct
een on sclieidbaar VOOL'ZetSCI. Dit VOOrzetSeI is mede vri;
oud ; en men vindt hetzelve reeds bij ULPUILAS en de
alemaflul. en frank. schrijvers. Wij zullen bier ccnige
slechts aaflWijlefl en anclere wat iutvoeriger behandelen.

Ontaanboorcleri , ontanibten , ontaren , orztbctkeren,
oritbasten , oiztbecielen , ontbeeizen , ontblijg,en , ont-.
breqen , oniclarmen , ontdauwen , oiztcleelen , ontdjk...
ken, onidonkeren , o ntdooijen , onldooen , ontdraai
jen, ontdraeiz , ontdringen , onidruipen , ontclui..
ken, ontechten, onifijrne/en, onifiociclerea, ontJloer—
8en , ontJulselen , ontgalle/2 , onigeesten , ontgei'r-'en
ontgiijcleiz , ontgliminen , ontgtoeiien , ontgrabbe/en
onigraten , ontgrOePen , ontgunneri , ontiaJsteren , ontharem , ontliarten , ontliaspeten , ont/techien , onthernckn , onihersenea , ont/leugei2 , onthokkebanden , ontho/len , ont/toornen , ontliozen , ontliugen , onthuiken,
orithuien , oritliunkeren , ont/Luwen , ontqlen , ontlJ()eren , onikallen , ontkammen , ontkapen , onik'u-'elen,
ontkibbele,z , ontklorigelen, ontkluiten , ontk/uwenen
ontkofferen , ontkoningen , onikoppelen , onikorstetz,
onikurken , ontkussenen , ontlaarzen , ontlanclen,
ontiekken , orzttenc:len, ont1ieert, onttqden , ontlij
men , ont4/sten , ontlokken , orztlommeren , ontlooclen,
ontlooei'en ; ontmagten , ontmctgtigen , ontinakke
ren , ontmasten , ontmesteri , ontmeten , ontmoecleren , ontrnoezjen , ontmossen , onincigelen , onlnai'ren , oninaturen , ontnestelen 0 ontnesteiz , ontne-'e.
len , oninyden , onlouclereri , ontpakken , onipanclen,
oritpctssen, ontpleiten, ontplorzclren, ontplukken,
ontpoorteren, ontpragclzen, ontprangen, ontpraieiz, ontpreken, oiztpi'zen, oniproePen, ontrctJèlen,
ontraken, ontrarnpt, ontranclen, ontreeclen, ont
regten, ontrekenen, ontreuzelen, ontr/gen, ontr/
ken, ontr/sen, ontrollen, ontronse/en, ontroomen,
ontroesteri, onti'uigen, ontsalannen, ontschacligen,
ontschagclzeren, oritscheiden, ontsclzerpen, ont
8chikken, ontsclziilen, onisehiakelen, onischokken,
-

-

-

critschorren, ontschoonen, ontschorsen,

ont8CILUt-

Len,

ON F.
nt8jllc1e1en , onislacfiten , on t -^ten , oa is(.nut/eIerz ,
, onlsloe8terea , (ontb o j..
i'e;i
,
Orits/eperi
s1a/)pe11 , ontsfc
steren) , orz!1u iiiefZ , ontameeken , ontsmeren ,
srnoke,z , oritriel1en , o,ni/den , ontsnoe/en , ont-.
$n oren
r , on1saii1en , ontsnuwefl , orttsparefl , ontspctrtekirz , ontspe/den , o nlsperrel2 , ontspqen on tspoe1er , onistappen , on /stee/2Cfl , ontstemmel2 , ont8te1'i'eii oizlstijgen, ontstq('efl , ontstopperi, ontstoontstf'ammen , ontstraten , ont-Ten, ontstouu'eiz
$tlooperz , onistraiken , ontsullen , ontiellen, ontteugelen , onttirnn2ere/Z , ontlongen , onttroetelen , onttroggele/2 , on/tuigen , o n/titinen , onti'acleren , ontont'eiligen , onte/le
porsc/Len , ,oritec/iteii
iz , ontr-'e,wen , o,ztielei'en , ontptakken , ont1ech1en , ontpieeschen , ont'leugelen ont/iegen , ont'/ieten , ontc'loeqen , ontoegen onU'oeren , ont-'ormen , ontc-'rou--'
wen , ontQ1Lten oiitwaaijen , oniwalgen , ontwal/en t
ontwecieren , oniwegen , ontwenschen , oniwortelen,
oniwer'eieri , oritweten , ont-etIen , ontwe'en , on1'ezene/2 , OnI()iJ)efl , ontwissc/zen , ontwriCfiten , on tzaken , ontzereien, oiztzie/en o,2tziecleleTz, ontzingen
ontzittet7 , entzorgen , ontzwieren , ontzwqmelen , CflZ.
ONTAARDEN , o w. , ik ontaarclde , hen oritaaarcl. In
het gerneen , eenen vorigen aard missen : de. groote Paulus, van then Saul "s nit ontaerclt enz. J. DE HAESa
In bet hijzon'kr , eene goele gesteidheid verhezen en tot
het tegcngestdde vervalten : van de, deugcl zijnerooroi
Oritaard, voor wreed : ene orzt-dereiz ontactrcien.
aarde inoecler. Van bier ontaardelirig bij F. LIALMA,
ontaard/ieid , O/i/a(ii'CiIIlg.
(ontecle/en) b. w. , ik ontacleicle , heb
oNTADELEN
ontaclelci. Van de adehjke waardigheid berooven. Van
bier ontaclelirig
-

-

,

,
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O1NTADEMEN, b, w,, ik ontctcleincle, heb ontaciemcl.
De ademlialing heneuen clooi' de. -'almte ontac1ernt
.HOOFT.

ONTNKEREN, b. w. , ik ontankercie, heb ontankerd. Van
bet anker alrukken of berooven: al$ eeri onlankert sc/zip
clus so/len inimn gedachien. J. BorFoc. Van ecu ankei losmaken; een onicinkerde mzutr. Oneig.: een
treci, die noijt ontankert werci. OUD.

OTBALLASTEN, b. w, ik onthaulaste; heb oi ha!lctst

ONT.
•

lciet. Den ballast tiit cen schip doen. Oneig.: oral allast. van 't geiviclat vurn Hoofs - bekommeringh.
C. HUY G•

-ONTBAJ► EN , b• we , ik ontbaande , heb ontbc^and• Eene
effene baan onbruikbaar maken , zooclat men dezelve niet
j an ger betr eden kan : oft dat cue konstenaralen der
maghtigen den anderen (weg) ontbaant hebben.

HooFT.

ONTBEII) N , be en o. w. , t ontbeiclde , heb ontbeid.
Bedr. , opwaehten , vertoevcn , met oogmerk , dat een an
-

der op die plaats kome , wear men hem inwacht. Zoo
zegt VoND.: chit oude w/ ontbe,;jd. Onz.: maer

ontbeijcl , it k zie alreede het tooneel openen. VoNr)o
ONTBERE N , be w. , ik ontbeercde , heb ontbeerd. . Iets

niet hebben , derven , missen , mange! aan lets lgden.
Men vindt het met den tweeden en vierden naamval : de
bocht , •dier sz'j cl)Cli niet oiztbeeren en conden.
DORESL . I Ook bij C MP[i. oat zi,ir lof mijn geringe
pen cvel ontbeerer rnagh. Powr. Van bier ontBering,
d ntbeerlijk. Bij O TFR. , INo TK. en latere schrijvers luidt
dit woord irtberan , inheres , umberen , hoogd. en tbehreri , deen. unclvare. ! let komt van het oude beren 9
barer , (l ragen , doen , werken . voortbrengen , enieten.
BIEDE1i , b. w. ik ontbood , heb ontboclen. Een
ONT
gebod geven ; bevelerr : alley wczt glhij uwen knecht
ontBohten he' bt , dat coil ick don. OoRE8L. In Bien
-

zin is het reeds veronderd In vorige ttjcten las men dat
vaak in openbare bevelen : soo ontbieden encde ordonren wij den Drossaert onser. Baronie. ORnoNjt.
1620. Wij gebruuiken het thans in den zin van bevel ge.
Ten , dat jets tot ores kome . of gebragt worde : wnczroover cle Prin8 eenen Eedelmarz -bij zieli ontbood.

FIoOFT. Eeitijcds betduidde het ook bekend maken ', verinelden : Jakob, . Gedt.9 kneclit encle ons Heeren
.Jhesu Chrieti , onibiecdet groete den trvaelf ghe--

$Ictchten. .OUDE ovFRzETT. VAN DR VULGATA. Ontbieden wij onse vrientschap enale grade

.

VERDRAG

VAN JAN DE DERDE EN J1tcoBA VAN BEIJEREN, 1415.

Zoo lezen wij ook in Nude plakkaten onibieden en
verzoeken rvi; , de onderscheiciing van lasten en bevelen cvij. Van bier oniMedin,a.

O.NTBIJT , o. Mor enspiis : tat een bitter ontbijt.

3 6t

ONT.

1100 FT- ilet 0. W. Oflt()i/tefl is hot Oritbijt gebruiken.
ONTBINDEN , b. we , ik onthond , heb onthonclen. Van
eenen hand bevrijdcn , floor dcnzelven los te maken : Orit.
-

bincit het peulen. BIJBELV. Toen ge' eer$t Qan u,
moeder waart ontbonde,i (bij tie geboorte). G. BRANDT.

Do vaste deelen scheid : lets in water ontbinclea.
Oncig., van eerie onaangenawe , bezvaaIqke zaak bevrijden : ' 1 hart, van z warigiieid orzttonden. VOND.
Ontboriden worden is, in den Bqbelstijl , sterven.
Krachte!oos niaken : eerz geboci oritbi,iulen, naar den-.
2elfden sti1. Breken: ciooi' /roii , die tijdt noch ramp
onibint. G. BRANDT. Eertqds beteekende bet ook verkiaren,
nitleggen , oplossen : Doer ic of die hant-'esle a/in cluist-.
&c/ien (s'OOrt onibinderi .,al. \iL. STOKE. Men gebruikt
bet nog in eenen sooitgelijken zin : eeiz wiskuncliq poor-.
stel oritbincleri. Zoo kornt bet ook voor in bet LE—

1499. Van bier oritbincling, ont-.
hindelijk. Bij KEn. lujilt dit woord anpinlan , OTFRID.
in tbindan.

VEN JES. CUR.

OTBLM)EREN , b. w. , ik oniblaclerde , heb onthia-.
derci. Van blad berooven : Jeho'a 8 stem oat blaclert
het boscitri;ke woud. MUNTINGLIE. Oneig. : geen
schoade/jyke rups ontbloader deeze hoop. D. SCITELTE.
OINTBLINDEN , b. w. , ik ontbiindde , heb ontb/ind.
Men noemt Qit ook oatb!ind/zokken. In eenen eigen1ken zin het bewindsel der oogen wegnemen ; oneig.
'

iemand itit den dut helpen , verlichten. Bij HUYGENS
kornt bet in den eigenl. zin voor : bunt had ik inij ge.
plant. en , wild ick mij onthiladen enz.
O1NTBLOEMEN, o. w. , ik oritbloemcle, hen oat-.
bloemd. Zine bloern verliezen. Meest figunrlijk: oat-.
bloeinde macgd. DE BRUNE. Anders ook oat bloe&e-.
men.

OINTBLOOTEN, b* w., ik ontblootte, heb onthloot.
Bloot waken. Eigenlijk: gij ontblooledet dejundamen-.
ten tot aan den lials. DORESL. In bet bijzonder, van
kleederen ontdoen: zij liep met oat blootea boeze,n.
Men moet zich coor aile menscherz niet ontblooten,
zijn hart itiet open baren. Oneig. hij oat blo otte door
list cle grenssieden van bzeiting. Btroove , versteken:
D'On room sclien, onthloot van de borstu,eer. LLOOFT.
Van tiler ontblooi'in,

ON-.

ONT.

58.9

ONTBOD , 0. De daad van ontbieden : het ontbocd ten
Ianddage • L. TRIP.
OJNTBOEIJEN , b. w. , ik ontboeicle , help oniboeicl. De
boeijen ontsluiten : Andromeda , out boeit door Per8eu$. VOND. Oneig : Uie door den d )od van deze
aarde ontboeid zijn. SECS. Van her ontbo^ijing.
ONTBOEZEMEN , b. w. , ik ontboezemde , heb ont ioezemd. Eigenlijk uit den boezetn met rnoeite voortbrer)gen.
Men gebruikt het oneigenlijk voor uit het hart opbrengen.

Van bier outboezemirz : zonder de ontboezemin' an
deezon har•tlijken wensch. FRANTZEN.

ONTBOKSEN , b. w. , i • ontbokste, heb ontbokst.
Ontfutselen : iemand iets ontboksen. Eigenlijk stil uit
de bokse, uit de brook, ligten,

ONTBOLSTEREN , b. we , ik ontbolsterde, lieb ontbol$terd. Den bolster van iets open makers en afdoen.
Oneig.: den dwam? ken men van zijne du>aaslieid
niet ontholsteren. HA MELSY. Van bier ontbolsterTn,g ,
eig. en oneigenl.: zoude men op meer ontbolstering
kunnen deriken. TUINMAN.

ONTBOL'\DELEN . (on1bundelen) b. w. , ik ontbondelde,
heb ontbondeld. (lit den bondel Moen : ontbondelert
alle cle vrou persoonen 't hair. R6GAERT Van bier

ontbondelirig.
ON TBOREN , yen. deelw. van bet veroud. ontbaren , ontberen , sterven : uw' goelijke A1priendia ter goedei'
cure ontboren (gestorven) enz. MOON. Ilet is eene naVolging van het lat. denatus.
ONTBORRELEN , o. w. , ik ontborrelde, hen ontborreld. Borrelend ontspringen : dat water, dat met
bloet gemengt Godt s hart on t borrelde. VOND. Van

bier ontborreling.
ONTBRANDEN , o. w, ik onibrandde , hen ontbrand.
-

Men gebruikt (lit woord, in den verhe^-enen stijl , voor
aanvangen to branden : so dat het vijer des Ileeren,

ontlirancicde onder lien, (ncle verse erde. BIJBELV.
Meest gebruikt men bet one genlijk van 1hevige begeerten
en har tstogten : Die lieitig ieit , die noar bet onbes('hUdUWt liolli,t ontbrant. H. Scii:M. Bi.jzonder van
lief'de en toorn : Tot de deu,rd en 't Bee/it ontvr a-nt
in liefdevlum,nen. POOT. nVanneer siynn toorn jnaer eon
weijnzeh Boucle ontbrcenden. 1a ► ::"- v. i ij `)T n. vin t
-

ago ONT.
men bet reeds van den toorn gebezigd imbrennan.. B''
TATIAN . is hot bets r. i t t prennun , zoo ook bg d e
zwab. ciichters enbrennen.
ONTBREIDELEN, b. w. , ontbreide'tle , heb ont_
breideld. Den breidel uit den niond losmaken. Oneig.:
't Ontbreidelen der jeugt. VOND. Zoo haast de.

jeugt was Part de uvijn ontbreidelt. G. BRANDT. Vary
bier ontbreideiing.
ONTBREINEN , b. w. , ik ontbreinde , heb ontbreirid.
Het brein uitdrukken : bekken.eelen , die de Divinglandij ontbreinde

.

G. BRANDT.

OJNTBREKEN, o. W. , ik ontbrah , ben en lzeb ontbroken.
Met geweld begii:nen op to broken ; oproer niaken ; met

zqn : die I"raesen , die somw le ontbraken , eagen si
stede. M. STOKE. Verouderd. Wij neinen bet thans,
voor to kort scAiieten , met hebben: c1c priestess nacht
noch clagli in /iitnnen plight onibreeck erl. ToND. iNiet
zijn , nit hoofddc van gebrek : waar geld ontbreekt, oritbreekt Peel. Fiet heeft mq nooit aan hoed ontbroCAMPii . bezigt bet met deti tweeden naaniv. der
ken
zaak : gheF ns clings sat hem ontbreien.
ONTBBIEVEI' , b. w. , iL' ontbriefde , heb ontbriefd.
Dit woordi ,, a1 mette ontinkien, is door den Ridder C.
Huy c. uitgevontler,. Om papier niet eene prooi voor
rotten en muizen toy laten , neemt de Dlchter voor , om
hetzelve met rijm en vers to beschrijven , en er - dan brieYen van to vouwen , ten einde dezelve zgnen vrienden
over to zenden. Dit drukt Hij dus uit.
.

,

:

'k G aese niel t ernin ontrieven ,
.En haer avondmael ontbrieven ,
En or^tinten Naar ontbgt.
ONTBURGEREN, b. w., ik ontburgerde , heb ontburgerd. Van het burgerschiap berooven : die sal ach.ter

dier tijt ontbrcrgerd. wesen.

CHRoN. V. ARNHEM.

ON'rCIJFEREN, b. w., ik ont.cqferde , heb ontcgferd.
Een verhorgen , met cijfers , dat is geheinie teekens , geschreven schrift verklaren ; naar het fr. dechif rer : alle.
brieven werden bq hem ontsijfert. Hooi T. Fig. voor
verklaren , nitleggen : ik heb eindelgk het geheim onteqjeid. Van bier ontc^fBring,.
ON'1'1.)A A.N . zie ontdoen.
OiNTICFIT, zie on t den en.
,
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ONTDAGEN, 0. w. , ik ontclaagde, ben olitciaagcl. Be.
gnnen te dagen : als Jipol (de zon) be,'itt t' ontda...
gen. ANTON. Eer dat de dagh ontdaegiit. IiuY.
OINTDANKEN, b. w., ik onidankic, heb oniclankt.
Ongenoegen betoonen, Wanneer zzj z ich zul/en dies
onidanken. HOOFT. Wie bzlhjk loont en sti'aft , zal
't nmmer zich oritcianken. Vor.
ONTDEKKEN , b. w., ji' ontdekte , heb ontdekt. Eigen19k jets , dat tot dekking dient , wegnerneu t het ho ofcl orzt-.

dekkerz. Zich ontdekken , zjtien hoed afuernen. On.
eigenlijk , eene vooraf niet gckende zaak gewaar wor.
den, ZOO wel van alle zintuigen , bjzonder van het geigt,
als ook van het verstand: zoo zou een 6/inde een' beemt
ontdekkn door tie geuren. Poor. Kol'tnzbus heejt
Amerika ontdekt. Een becli'og ontclekken. Oim
't 1oeke,'boad tot in den gronci te oritcickken. FETTAMA. Eene verborgene zaak bekerid naken : van een
/ianekrai oritctekt. VOND. Vooral in vertrouwen dezelve
bekend maken : 1k zal u mi/n hart onldekken. Van
bier orztclekker,, oniclek/cirig. Dit werkw1 lujilt bij KER.
intclecc/tan , bij ISID0R. antdecc/uzn , OFFR. iritheken.
ONTE)ENKEN , o. w,, waarvan bet veiled. deelw. met zijn
nog, in de dagelçjksche taal, gebiuikt worth: hel is rnij
ontelcichi , het is inij ult het gelicugen ggaan.
OJNTDOBBELEN , o.
L ontclobbe/cle , hen on1c1ob
be/cl1 Door geworpene dobbeisteenen een gevaar ontkornen : hij is den dooci ontdobbe/d. Dc gewoonte had
wel eens , in'orige tijden , onderjsvlaats
kiolk p , wannetr eenige rntsdadigecs øp eene tiorn dobbelden , wie vaii
ben de' doodstraf zoude ontgaan1
OIN
b.
w.
,
onregelni.,
ik onicleed,
heb ontclaan.
Men gebrtiikt het voor het tegendeel van doen , veroorzaken , dt iets niet gedaan zrj : -vat eeris gedaan is,
kan men nimrnermeep on/doen. \I0ND. 'Fe niet doen:
'I.

menigmaal O/2tcloet een Vorsi, wat zijn 'oorzaat
gedaan heeft. Open doen, eerie opening rnaken: met

ten sleutet menze stoot

en oniclecle. v. MAND. ZicT
'an kleecleren onicloen; ook zich ontcloen. Zicf&
ontdoen korrit ook voor in den zin vn zich ontbinden:
alle de beu.'eginge des werelcis oiztdoet zich in die
tsamenparinge. DE BRUNE. Oncg; outslaan: ik zat
er rnij 'an ;oekcn te ontcloe;z. V cis twoijcn, uit cIkanBb
CI CN
-

ONTO
der jagen , overwnnen : wie lzeejt Iiarzriil;a1 Ofltclae?
DE DECK. (i)nfdaan verklaart L. MEYER door ge...
scheurd , gebroken. KOLYN gebruikt het werkw. ergerts

voor afbreken : het Izoiten kloister dat ontclede /iij.
ONTDRAGEN, b. w. ,ik ontclroeg, heb oritciragen.
Door d'agen Ontnemen, ontstelefl : (] ijpris geleugett
wichije ontciraegt ii den 1)!.eikorj:: VOND. hi het ge-S
meen , wegnernen : het geioel IS ori/dragen. H00GVL.
ONTDUISTEREN , b. w., ik ontduistercle , lie6 ontdui$terd. Duisternis wegnernen , veiiichten : tot tie Hemel ur-' liert ontduister. LoDiNsT. Ook beduidt bet
door middel van duisternis onttrekken , verbergeri : aen den
donkereri schoot de,' aerden Pertrouwt , orn de be
geerlycke oogen ontdujs/ert te u-'erden. BAT. ARCA..
DIA. Van bier oiztduisteriizg , bij L. TEN KATE,
ONTEDELEN , zie ontadelen.
ONTEEDIGEN , b. w. , ik oizteedi,rcie , heb onteedigci.

Van den eed ontslaan : /ut onteedig/ten der Rop1ui'.
den. IIOOFT. iieschetdencle de /aatst onteedigde
Izojso/claten. IIOOFT. Van hier onteediging.
ONTEE!NIGEN , b. w. , k onteenigde , heb onteenigd.
Scheiden , verdeelen , twist tusschen anderen zaaijen : dat
den eenen broecier 'an den anderen onteenigt. DE
I3EUNE. Onteenig/ide gewesten. 1400FT. Van bier
onteenigirig.

ONTEEREN , b. w. , ik onteercie , heb onteerd. Eigenlijk
van eene waardigheid beroovcn : di onteert sn eygen
7ooft. BIJBEI.v. Eene maagd onleeren , haai' den
nmagdom benemen. In verdere beteekenis , iets doeri,
dat tegen de achting en den eerbied , aan ecuen persoor
of eene zoak schuldig , strijdt : Gods naarn onteeren.
Den teinpet orileeren. Van bier onteerder, onteeTing, oneersel , Inj Hooic. Voor onteeren gebruikt
OUDAAN ook onteei/ijken. Bij OTFR. interen.

ONTEIGEINEN, li. 'v., ik oraeigende, he!, onteigend.
Van eigendorn ontzetten: Izi onteigende mj in1/ne beüttingen. Et/endighe mense/ten, die zicli onteygenen, en aeiz andere in huyre ge.'en. DE BRUNE.
Van bier onteigening.
ONTENGELEN, b, w.. i/c ontengelde, 7zeb on/en g'elcl.
Uit den staat der Engelen verstooten sitzt by zuaer
onge.'al cen dccl on/en gelt zyn. FIUYGENS.
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ONTERVEN, b. w. , £ k onterfde , Izeb onferfd. Dit woord
wordt geE)rui4U van ;ft;and, die erfgenamen nalaat, welke
hti van de erfenis vejsteekt : eenen -'erkvisteriden zoop
orz1eren. Dit woord !)ad in vori g e tij(iCfl toen bet rnakcn
van niterste willen nog met in gebiulk was , of rnnder
algerneen in zwang ging , eerie andere beteekenis. Het beduidde iemand , geiegtelijker wijze , nit het wettige bezit,
den eigendorn en de beheering van goecleren zetten. Zoo
worth bet genomen , in eene Veri&lariizg wegei-Js de
lancisclieiding tu5scben lirab en Hotiand , van 2. Nov.

oort tugliede Iz/ , dat men a/toes die goede
te Zonzet geet/1 encle ondeift heeft enz. Ook gaf hot

:13u',-):

te kennen bet regt tot jets') bij plegtige erkentenis , voor
zich zelven afstaan en aan een arider opdragen. In
then zin komt h(t voor , in tie OQerdro't van de Lan.
den , d. i. pr. 1433 , door Jakoba P. Jieyerea aan
J?ilips van Rotrgondie gedaan : soo dat wq ons ende
nsen erpen efl(le nacomeliagen daer of oriter'en enz.

Eindelijk , beteekende bet iemand van zijn arnbt , leon of
ander goed , door regt of gewelci , ontzetten ; bet middeleeu. ex/zereclare , bet fr. deslieriter. Zoo vindt men
bet, in eenen brief van Godeazard .'an Breda, Waarin
}iij zich en zijn land aan Ileit. Uenr. P. Brab. in teenmansehap overgeeft . in het jaar 121'1: sqn ligcliaeme
sat ot-icler onse maclit sqn , erule soizcle,' hope van restitutea sat oncirft worden. Van bier oferpenj$ , oateiving.
0NfE7liEDEN , bijv. ii. en bijw. , ontec-'redener , onteprec1e,ut. INiet tevreden : ontepredeiz met zqn lot. S.
V. E'nc Van her on1wrec1aheid. Zie o,wrecle.
O]NTFERMEI\ , (zich) wederk. w. , ik ontfe,rnzcle inq',
h e b ing ontfermd. Zijri hart voor anderen onisltjjen,
als van orit en liet oude Jermezz (fr. fermer) sini ten.
Men piaatst er cenen tweeden naamval bij , of het VOOrz.
over : zich c)c'er iemand oritferinea. Oatferm it mq-.
ner. Uwe roncie en poezele arrnen oitjermen zicI
des nziririars at Ic no'. PO0T. Van bier ont//7n,,,2-.
ONFFOI\KELEN, 0. w., ik oriffonke/de , bcno/fon
n
keld. Beginnen to fonkelen.
Van bier ont/orike/irig,
eon woord , waarmede HOOFT , in TAC;Tus ,
(OO
'FIBEBIUS iitgevoridcn, WoOrd spintria vertaJt naar
Jet gr. z-'p , eene vonk
Dit orztjrzkeling is cigeihjk
Bb 5
your
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voor ontvonkeling , van ontvonken. Bij HoOFT vindt
men ook bet bijv. H. ontfonkeligk•
ONrf l^ RONSEN (ook or^t fronselen) , b• w. , ik ont, f ronste,
ILeb ontjroast. De fronsen of rimpels uit het gelaat weg-.
trekker : oat, f rorlSch u' voorhoof t. ANTON. De cvifrj
oinfronst lief hoo/t. J. CATS. Bier zou 't voorhooft
zich onifi^onseai. fOOT . Van hier ontfrons7ng.
ONTGAAN , o. w., onregeini. , ik ontging , ben ontgaan.
Eigenlijk , zich van ceruc plaats vet•wijderen : b y ontging
den Markgraaf,, die op hem paste. HooFT. In bet
gaan to voren komen : ik kan a gemakkelqk ontgaan.
Oneig. : dat iat m ora nnn , dat is mij uit de gedachten geschoten. L)at voordeel ontgaat mq niet. In

engeren zin , eene onaangename omstandigheid ontwijken :
een kwaacl pogen to ontt; aara. Men gebruikt het ook
wederk. : zich ontgaan , zich aan eenige zonde in het
openbaar schuldig rnaken. Men lette hier neevens eena
op 't geene , dat z.icla ontgaan heeft. HoOFT. Bid
OTFR. ingrars en intgan.
ONTGANG, m. Bet ontgaan , in ecnen oneigenl. zln : op
hoop an ontgang der 8trajfe

.

HOOFT .

ONTGELDEN, b. w. , ik ont,Uo.ld , heb ontgo.lden. Eigenlijk eene schade , anderen aangedaan ,, met geld vergoe-•
deny schoo.n bet zoo ».iet meer geb.rnikt words. Bij C.
BTYGENS komt bet in den zin van iemand geld afzetten
voor : die u b j -der straet ont. eldt. Wq neinen .bet
thans voor boeten , straf lijden : d . onnoazele moet het
v. aak ontgelden. 4lzoo ontgolden de Landtzaaten
de zonden der dwingelandije. HooFT. Etlgke r/he burghers ontgolden 't met den hoofde. HoOFT.
Van bier oigeldtenis, in bet GELD. PLAKAATB. , on-tgelding.

ONTGESPEN, b. w., ik ontg espte , heb ontge.sp.t. Los
gespen : ontgespt den gouden gesp. VOND. T'raapens-,
die ik ontgespte. G. BRANDT . Vary bier ontgesping.
ONTGEUZEN , h. w. • ik ontgemsde , heb ontgeusd. Iemand op eeiic; srnadelijke wijze de voorregten der hervorm
den ontnemen , en hem met schimp en boon tot het
patnsdorn dwin gen.

ONTG EVEN (zich), wederk. w., ik ontgaf mij, heb m ►
onha wen . On1. beteekende bet laten varen. -- Uit de
getlacht n lawn: g c4 men Permoeden ontgeven:. Dat

Ada

NT.
h/ zicli orltgave , dat ^emaadt gepoogTz.t had hem
vercia dit te rnaaken. UUOOFT.

ONTGIF lGE^N , b. w. , ik onto ifti gde , lieb onto iftigd.
Bet vergilt wegne: nen : zulcke laege zielen to cwillern
•
, en t'tfienq rz wegh neinen. DE BRUNE.
ont^y ift
ON'TGI L\E , b. w., ik ontg on , hell onto; onnen. Beginnen te beiverken. Zoo bez'gt men bet van onbebouwd
land , waarin nien den ploeg zet : een stuk gronds ontginrlen. [his ark : eenen leas --- een speenc'arken'
-

'

ontgi/'4ner1 , opsnt;den. Ini then zin gebrui zt [ IOuFT het
voor eerie br•es s€ iieten : onbernaden nogthans hoe men
-

de sled /en t'ontg innen hadde. Voorts gebruikt men
bet ook van andere d. ingen , en het beteekent ee ien aanvang met jets waken : een getal ontginnen. VOND.. Den
st ri/'ci ori/ginnen. Boo. Van hies' ont, inning .
, or4tg ic ansen, b. w. , ik ont; lansde , heb
-

ontg Ja 'scl. Den elPns ontnerlen : door dit pen seel`Lcht
droef ontg cans/. POOT. Be boosheyd ontglanst den
luyster- vctn een vrouwe. Un BRUNEa.
OINTGLIPPEN , o. wow. ,, ik orztglipte , ben ontglipt. Glippencd , wegt ns g ► addigbeid outsli peen : den aal ontglipte
roil uit clp hand. Fig. ; Lit ornvoorzigtigheid en in hlaast
zich jets Jaten ontvallen : laet haer (de lippen) nooit

lets vu °s or tglippen. BODDAETIT. K%Nlijt raken : met
?Au s on tg lipte. POOT.
e s r(ie1kroo,rr , die haer stay,)

Ontwil'to-n : dan ziet gij 't wilte drairz allenxkens ont.
p A' p/^eiz het gezicht. .tom :PITON.

O.NTGO D.EN , b. w. , ik ontgoodde , heb on/good. Van
(k ;odl(Ielijke waarde , ook wanneer zij slechts op trotsche
ifl)e ldiIJg , of fabelaclitige verziering steunt , berooven
efz wij 't vergode kint an nieuws onto oden dorste-n.

C. U'VG.
O'TGO() HHELEN, (ontguichelen) b. w. , 1k ontgooe helJr^ , help ontg oocheld. Door goochelen ontfutselen :
-

hf-t welk door Circe den vader Fikus w zs ontguigheut. VONI . Van icier ontgaoeheling.
ONTGORDEN , b. w. , ik ant,gordde , heb ontgord. Los..
gorc,en : elide men ontgordcle de kernelen. BIJBELV.
Hzj ont; orcld' hem van dagg' en degen. HOOFT. In
eennen bepaalden zin is het bet tegendeel van begorden
den buik doen zwellen door bezwangering : dry maegh;

den vain cent' boer in eene nacht l eg ot•t. H . 'o. Ontb

or .
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gorden is derlialve de slenking van den buik door verlossing veroorzaken : z/ zach haer zu'angeren buik
-

ontgorden. G. BIDLOO.
ONTGRAVEN , b. w. , ik ontgroef, heb ont,'raven. Door
graven wegnemen: eer hi den vader decle ontgraven.
M. ST. Een deel ontgraven slacks Poor 't oppergoed te keuren. DE DECK. Van bier ontgraving. Zamenstell, schatontgrnving. DE DECK.
ONTGRENDELEN , be w. , ik ontgrendelde , heb ontgr renadeld. De grendels losdoen : wanneer de Boot ontgrendelt
uwe deuren. J. CATS. De n jdigheit zocht de poorten stil t' ontgrendelen. VoND. Oneig.: ontgrendelt
hand en hert. HUYGENS.
ONTGRIJNZEN , be w. , ik ontgr/nsde , heb ontg rgnsd.
De grijns, bet masker, afdoen : op den tied , die met
ontgrz nsde mom en veldtrompet enz. R. F. , voor G.
-

BRANDTS POEZIJ.
ONTGROEIJEN, o. w. , ik ontgroeide , ben ontgroeid.
Door groeijen ontkomen : liij is de plat ontgroeicl.
Oneig.: dat zip zoo haest then kerker kon ont-groegen , zingt F. DE HAES van de ziel , die niet
langer , in den kerker des ligchaams , konde opgesloten
blyven , maar door den dood ontslaakt werd. In verdere
figuur: to/en,, die het gezag van de Bede ontgroeit
schij, n. L. TEN KATE.
ONTGROENEN , b. w. , ik ontgroencde , heb ontgroend.
remand ontgroenen zegt men van iemand , die , op de
Jloogeschool komende , door zijne medesttidenten , onder
een vrolyk glas wijn , en eenige daarbij gebruikelijke plegtigheden , van den , hem nog aariklevenden , schoolsehen
reuk, gezuiverd , en dus als lid der akadenie in ehuldigcl
wordt. Bij I IUYGENs konit bet onz. , net zgrz , in eenen
eigenlijken zin voor , in +fie beteekenis van zijne groenheicd
veiliezen : 't en kan ontgroenen noch vergaen. Van
bier ontg roeniag.
ONTGROINDFN , b. w., ik ontgrondde , heb ontg road.
Dit woord is in eenen dubbekn zin ;ebruikejk. In den
landbouw beteekent ont,g roncien een nieruvw stuk lands
ontginnen, orn bet te bebouwen. Van bier is er eene
soort van belasting op zuflce landen net den maim van
ontgronding bekerld. Clear ook is ontgronden eenen
gron4 vvegneuneu , waardoor dat, wat er boven staat,
in-
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invalt. la lien zin 4komnt het bid J. VAN HEEMSK.
voor :
Roll zortte zeevloedt, rolt vrq aen ,
Ontgroridt de letters, die hies staen.

De dicliter spreekt van letters , die diep in het nand van
den zeeoever ingedrukt waren. In eenen fignurlijken zin ,
komt let bq HOOFT voor : 't ontgronden van dezen
Staat, den Staat tot den ondergang hrengen. Ook is
zalken dienaar lichter t'ontgronden , men kan hem
gemakkelijker den voet ligten , en zijn ambt ontnernen.
ONTGUICFIELEN , zie ontgoochelen.
OlN T HAAL , o. Eene bejegening met woarden of daden ,
welke men aan iemand bewijst, wanneer hij bq ons- in-..
komt. Het woord words in eenen onbepaalden zin geno.
men , en eerst door bijgevoegde uitdrukkingen bepaald :
iemand een booed onthaal — een sec/it onthaal aan-.
doers. Kan zq (de her) it dan zoo zoet in d' ooren
kiinken , dat ze u beweegt tot zulk een 64 onthaal?
FOOT. In eenen goerlen zin verstaat men er vooral door
eene betooning van vriendschap door cenen maaltijd : een
heerlijk — deftig onthaal. Rea sober onthaal, in
den gemeenen s4 1. 't Onthael aerz 's Konin, s tafel.
VOND.
ONTHAKEN, b. w., ik ontliaakte , heb onthaakt. Los

haken : en onthaakt all' Naar krop, tot op het naakt.
HOOFT. Van her onthaking.
ONTHALEN, b. w. , ik ontliaalde , heb ontliaald. Door
weghalen ontnemen : het goed is hem weer o'thaald.
Ontvangen , behan(lelen : iemand koeltjes - slecht --

vriendelijk• onthalen. .i.11s one Apol onf aelt op heilig oogbanket. FOOT. Van hier on/haling.
ONTHNLZEN, b. w. , ik onthalecle , heb on/haled. Onthoofden. VOND. zegt van Maria Stuart: onthalst
naar die gee mede vet. En G. BRANDT zegt: d' ant-halsde ,nartelaar.
ONTH ►.RNASSEN , b. w., ik ontharnaste , heb on/liar-.
nast. Het harnas uittrekken ; ook fig.: een fiooger
magt kan hem ontharrenassen. VOND.
ONTHEISTEREN, b. w. , ik ontheisterde , heb ontheistercd. Dit woord kornt voor in de beteekenis van kwellen. , berooven , ook verwoesten : de boom ontwor-telt en
ontlieisterd van zqn looter. ANT®N. Den Hollandwe

sch.e*

ONT.
sclzeri Ttiiiz , r.'an binnen met Pele distelen en door.
nert ont/ieis/e"ci. M. L. yoor oiitstel!eri gebruikt het
PooT : ais 't lot mJn' boezem had onllieistert. Van
bier ont/ieislering. Het is rnoeijelijk den oorsprong en
de cerste beteekenis dezes woords te bepalen. Men kaii
bier slechts gissen.

tNTE1ELPEN b. we ik o,thlp (onthielp) , tieb on17tol
pen. Van hull) ontblooten : de Jiopluiden , reeclelijk
geliolpen Itierinee ontliolpen zich, zel'e. HOOFT.
ONTHEUPEN , b. w. , ik ontheupte , lieb ontheupt. Uit
het gewricht der heup o n twringen : clan konen der ont.
heupt en /creujile kindreri 'i'. FIUYG. POOT gebruikt
,

het oneigenhijk voor den onderlingen band van vereenigirig

breken: ten stiit van 't burgerlqke leen , ont/zeupt
door list en twist en Jell.
ONTHIET (ontheet), 0. , out! woOrd. Een hevel , gehod 0]) 8 lots orithiet. Poot. Van ont/zieten , bij
KIL, ôntheyten, ontheeten , beveten. K. KoLIJr bezigt
bet voor ontzeggen , afslaaii : des hem ArenOut on thiet.
ONTHOOFDEN , b. w., 1k onthoofclde , heb onthoofcl.
Ilet hoofd afslaan. Van bier ontlzoofcling.
ONTEIOUD , o. Gedachtenis : nctar mçjn be.cte onthout.
MOON. Eene plaats 9 waar men zich onthoudt, voor eene
pOOS zijn verblijf houdt : het eilandt Mona , cea onthoucit der' oerlooperèn. [100FF.
ONTIIOUDEN , b. w. , ônthielcl, heb Ontliouclen. In
zich honden , insktiten , bewaren : g/ on/iieldet de li/cken het/melqk in uven hztfsen. DORESL. In het geheugen opsluiten : wie kan cut alles onthoucleri ? ZIch
ergens ônthouclen , ziju vei-bhjf houden. Tei'ug houden : iemand zJnen loon onthouden. Zicli an jets
onthouclen , zich het genot daarvan ontzeggen. 1k konde mq Pan ktgclzen niet onthoucleri, rnijn lagelien niet
bedwingen. Van bier bet deelwoOrd ontliotiderici, waar
van orit/zouclendheid. Voorts onthouder, oiithoudiizgo
Oirn, bezigt onthoudenis, voor geheugen.
OINTUULLEN, b. w., ik ontluilcie, he/i olithu/Ci. Van
hut of kapsel ontblooten: on/halt Pan zijnen Jioofclband. V0ND. Fig.: ontzie u niet de quan ten te onthal/en. J. BE DECK. Van bier onthulling.
ONTHUTSEN, b. w., 1k onthuiste, he/i onthutsi. Van
hut
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Autatl , hetsen i (l. i. sell"((lcn. Eigenlijk door omhutsen in wanorde i)i•ngen : damp , die 't brein onthutate. RAn. 1 het (leek'. ontliutst is nneest in gebruik , voor
ontroerd , verlegen : slj i8 soo guhsrlt onthutst. CATS:
ONTIEG , ontijg s zie ont jd•
ONTIJC) , m. , meerv. ontijcen. Een ongeschikte , onbehoorlijike tijd : eery reclen , cite tot ontgt ghesehiet:
DORESI.: :i ont jde , b:l. ten tijcis. . Van bier ont ydeling i eene misgeboorte. V ooi•ts ontgdi 9 , dat op gee nen behoorlijketi , of gewonenn till geschiedt: dat deze
-

.

ivr•uag ontildig1i was. UOO.FT. Eene ontijdig a koe ,
die to vroeg kalft. Morsin, veil: eery ontijdig hui.c.
Van dit ontijdig is , bij verkorting , ontg, ontqglzeid,
vvaartioor ook oritle. ge-bezigd words. In eenen zedelijken zin zegt OuD. de ont eg Iieid en zoncle des levene+
Voorts ontijde4f , oratijdiglieid , ontrj• d4,rlgk.
ONTIJDIG., onti1t,r , ontieg. Zie ont yd.
•ONTINKTEN , zie ontbr•ieoen.
°ONTKALLEN, b. w. , ik oniknlde , Iie11 oatkalcl. Door
kallen , uit bet hoofcl praten : de Nedi'lnaders lieten;
zich niet ontkctllen , dat enz. HOOFT.
ONTKENNEN , b. w. 4 ik oritkende , heb onllenci.. Staan.de louden , dat men lets niet kent. In dezen zin is bet
deelw. met zqn in gebruik : zij alas mq heel ontkend.
lets niet erkennen , loocllenen : de nnng eIlaa de ont.kende de gelieele zctak. Zieh ontkennern , zich onbe.
trend maken , bedekt hoiden : de Bastaart actn Bueal
rich ontL'enttende , ' enz. HooFT. Van bier orz &enne-

lqk', ontkenner, ontkenning.

ONTKERI(.EN (hij Kit, ontkerenen) , he w., ik ontkern±
de, heb ontkernd. Van de kern berooven , de kern
uitnemen : z/ schellen en ontkernen eene andet.
schriften. DE BRUNE.
-ONTKLETSEN ,. (ontkUtgen) o. w., ik ontkletste.,, - ben
-

ontlletst. Met eene klets los bersten : zuxkens, ijeder
van Soo locden , vernuftelyk gevlgdt, ons op de
vlu eh t t'on tkli tzen . HOOFT.
ON'I'KLITSEN , zie ontkletsen.
ONTKLUISTER EX , b. w. , 1k ontkluistercle , Iieb . on t.

kluisterd. Van de kluisters slaken : d' ontkluisterde
On8chult juicht. Poor. Fig., op andere onderwerpen
.toe-

oONT.

t1egepast : w-v bc1ndert ont,&Inister en

m n tong. Dg
EcK. Van Bier ontkluisterin;.
O! '1`KOV.EN, o. w., it ontkwc1tn, hen ont omen. Weg
kowen , ont aan : de gevan enedn zqn oritkornen. Fig.
liet gevaar - - den clood ontAomen. I)i t gevaar i,
hij helaas niet oftkojnea. Van her on/Lon iin g .
ONTKOM^V1EREN, be . , ik orrtkornrner ctie , /ieb ont.
kommerd. Van kommer, dat is beslag, d rulkkencdcn
woeker, belasting , onthefl'en : den koopliand^ l op
Ernbcle t' ontkominer•erz. HOOFT. Vag komrner , chat, is
angst en hartzeer,, bevrijcden : o,21i&ofnrner•t tup g emoed.
I UIJG. Ontkommei'en is ook gebezigd voor ontslaan ,
l?

:

t

nit de gevangeriis : dat /iq weder• ontkommert Beare.
VEL. CUR. V. H.

ON I KROONEN , b. we , ik ontkrooizde , heb ontkr•oond.
Van do ioc^r , en wijilers van rnagt en beerschappij be^rooven : d orltkroonde r x/nonar•ch. PooT. Oneig:
van eer en Iuister berooven : die vrou , ontk rooizt van,
haer•en beer en hoeder. MOON. Van lids ontkrooa-

ning.
ONTLNDEN, be w. , ik ont?a(zdde , Iteb on/ laden. Van
eene lading, eene bevrachting ontlasten : een scihip onto
laden. Zoo ook : een roer on/laden. In de proefoudervindelijke. natunrknnde words iets orntladen , wanneer
bet , door aanraking , van de electrieke stof oxn tlast worth.
Van bier ontlyder. In eenen fguurLijken zin ze;t D. R.
CAMP i.: 'ran aardsc7z e lie, fcl oat/ac/en. Ledligen , it-.
tlrinken : ontlaedt den welvaertbeker•. PooT. Van bier
onticcding.

ONTUTEN , be en o. w., ik oat/jet , heb en ben on
later. Bedr. , los later , loopen laten : Daar zich de
stroornkruik in ontlaet. ANTON., De scneden gebruiken
slit woord , als zij het staal orltlaten , dat is hetzelve ,
tiwanneer het to zeer gehard is, boven een zacht vuur wee*ker maken. Oneig. , vermurvven , zacht en ged«vee waken:
then zij zi/'n' kraeze zinnen a/zoo t' onticaten weet.

ilooFT. Onz. , net zqn ; Fig: bet weer begiizt to ontmien , bet begint to dooijen. Door 'C ontlaci ten del•
sneers. FIOOFT. Van bier orltlatin^;.
ONTLAUWEREN, b. w., ik oniiauwer de , heb outlauwerd. Van eenen lauwerki' ns be c oy n : onticzu er

Pry uw hoo ci. G. BIDLOO.

OT
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ON TLEENEN , be Iv• , ik ontEeende , heb ontleend. Van.
iemand leenen ; in eenen oneigetnitiken zin : hoe 't meer1 y 11 e igenschap ontleent an vocht en vuur. Poor.
Van bier ontleenang.
ON'FLEIDEN , be w. , ik ontleidcle , Tieb ontleid. Verleiden , misleiden :. maar de schipper ontleidde 't hum
met een tgdige leugen. HOOFT. Ben maeght ontleiden , haar vervoeren. KIL • Van bier ontleicling.
ONTLIJKEN , oe w , ik ontleek , ben ontleken. Niet
meer zoo gelgken , er niet meer zoo uitzien als voorheen e.
wie soudet konneri meenen , dat Le;nant coo ontlitk:.'
en ?
• CATS.
atee n
ke rij
door glans Para
ONTLIJVEN , be w. , ik ontlijfde, heb ont4jf1. Om.
brengen , liet Leven benemen : de Prins an Oranje in
't hart van Hollandt ontlgjt. I IOOFT. Reeds by M.
ST.: hi ontlgfde Heeren ende ' kneclhte. Van hie-jontlijvin r.
ONTLOOPEN, o. w., ik ontliep , ben ontloopen. Dooi
de lugt or:tko rnen, wegloopen: de dief ontliepp den gc ...
regtsdienaren. Jndien hq 't juk orztloope. VoN! .
Ontvl.oeijen : teru4'l hum schuim en bloet ontlool t.
VoNO. Oneig.: wij ontloopen elkander niet Feel (16^
jaren enz.). Van bier ontlooping.
ONTLORREN , be w. , ik ontlorde , heb ontlor'd. Met
hedrog onttutselen : wanneer h4 iemand jets o, t?ord'e.a
VOND.
ONTLORSEN , be w. , ik ontlorste , heb onulorst. Door
Jorsen , door bedriegelijken handel , ontrrecnmden : de gel..
den , den gemeene borne ontlorst. HooFT. Zie /or..
-

Seri.

ONTLUIKEN, be en. o. -w. , ak outlook• , help en ben one`-loken. Bedr. , iets, dat gesloten is, open aoen : z1*
onticrikt den moat. VOND. Meest echtei neznen. svij bey
onzijdig : met zyn , in de beteekenis van langzaarn ope:t
gaan. In Bien zin zegt men bet van oogen ; doch meest
van bloemen , wier bladen zich zacht ontwikkelen: waerontlook oit een bloempje ? PooT. Oneig.: mijn hart
ontluikt hier met de cozen. J. DE IIAES. Van bet
Licht, dat aan de kirnmen kriekt : als 't Jeugdig mor'enlicht ontlruikt. H. SCHTM. Van bier ontluiking.
ONTLUISTEREN, be w., ik ontluisterde, heb onticuis-'
terd. Van laister, dat is light, berooven : door geen
. rneCc
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nepelwolk •xIluis.tert. PooT. De henaelontlu $te rl
rich. SToN%• Eer en luister, roe^m en heerlgkheid out_
nemen : wier lof en glans noit droef ontluistert
wordt. K. BRANDT . Van hier ontluistering.
ONTM)kKEN, b. we , ik ontmaakte, heb ontmaakt.
Ontdoen , . afbreken: noit makers jet , dat deugt , of
moet eerst iet ontmaken. DE DECK Krachteloos ma
ken : eenen Loop ontmaken. Bq nitersten wit onterven : iemand al zi-n goed ontmaken. Van bier ont^.
making, onterving.
ONTNIAN TELEN , be we , ik ontmantelde, heb ontmanteld. Den mantel afdoen , van den mantel berooven :
die u by der st? aet ontmantelt. HUYG. Meest ge.
brnikt men het voor het slechten van borstweringen en
vestingwerken.
ONTMAJ EN , ontmarren , ontmeren , be we , ik ontmaarde. , heb ontmaard. Het touw eens vaartuigs ,
wearxnecle bet aan eenen paal geinaard is , los maken : het
schip t' ontm.aeren. VOND.
ONTMAS EREN , b. w. , ik ontinas1 erde , heb ontmaskerd. Het masker afligten. Oneig. koant bet meest voor:
dat zgne geheime Luipergen enz+ kon ontmaskeren.
BuGAERT. Van hier ontmaskering.

ONTMENGE .EN , be w. , ik ontmengelde , heb ont^
mengeld. Uiteen schiften ,- uit eene verwarring redden
ten tijde van Leicester, met Wien men bier veel t'
ontmengelen gehadt heeft. HOOFT. Van elkander schei;

den : cm de ooper hoop liggende leeden if ontmengelen. HOOFT , (lie bet ook onz. gebruikt : hij ontbood
hem , sti•ax t' ontmengclen , dat is ., zich met zijn
krijgsvolk uit den drang to begeven. Bij K1L. ontmengen.

OI T IENSCIJEN, b. w., ik ontrxr..enschte , heb ant~
mensclit. Het deelw. ontmenscht is thans alleen in gebruik , voor ontaarti : eer hem de ontmenechte . monsters vatten. PooT.
0NrVIOEDIGEN, be w., ik ontmnedi gde , heb- ontmoedigd. - Den moet ontnemen : cd' Othonianen werden
verwonnen : niet ontmoedight noclitans. HOOFT.
ONYMOETEN , o: w., 'Tan Tnoeten dat weinia voorkomt
(die hem nioef. C. UUYGKNS) : ik ontmoette, ben (niet
t

,

heb) ontmoet. Ia het gaan teeenkomeu f met eenen
der
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iieikien naatflVal : als de Fleere Biiect7n ofllTfl()et
oze inoeBIJBELV. Oneig. , vinden : ciewiji gpy
dertzel geerie scliriften van then aert oatmoeten. i.
DE HAES. Bejegenen, overkomen : veelerhande 1otge-.
vallei zija hem na diem tyt onhinoet. PooT. In die
beteekenis gebruikte m ell het , OL1(ltqdS , ook onpersoon
lijk : het oritmoet den eeaen als den aricleren. DORESL.
Van hier orztmoeting , bq HOOFT oritmoetsel : cut tu'eede ontmoetsel.

ONT1OI\1EN , b. w., ,& ontmomcle , heb ontmomcj.
De mom afrukken. Meest figuurlrjk : cle sclzouivburgiz.
ontmomt de weei'e/t. VOND. Zoo ij de waarscht'
wers deed oritrnommen. HOOFT. Van hier ontmom
ming. ANTON.
ONTMORSEN , b. w. , ik ontFnor$fe , heb onlmo,'st.
IIOOFT gebruikt dit woord der straattaal in zijnen 1"Varenar : orn me de pot behericligh t' ontmor$sen , af---t

ban(lity te maken.
OiXTMUNTEN, b. w. , 1k ontmuntte . heb ontmunt.
Eene oude munt vernietigen , om geld met cone nieuwe to
stempelen.
ONTMUNTEN , 00 W. ik ontmuntte , hen o,tmunt. Al
men ieinand in langen tijd niet geien heeft , en deszelfs
eIaatstrekken zich niet rneer voorstellen kan , zegt inca
iiq is mil' geheel oretmurit. VOND. zegt erens : di
grjs zqt en ontmuat. L\lcn zoude bet als eene Iiguur

van het vorige woord kunnen houden ; liever nogtans bet
van een ander munteri (hy* heeft lict op m/gemunt)
afleiden.
ONTNEMEN, b. w. , ik oninam , heb oninomen. Ont..
stelen: iemand geld ontnemen. Met kracht en gezag
wegnemen: ieinand yne magt ontaemea. Van hiei
ontnemirig.

ONTOEFEINEN, b. w., ik ontoefencie, heb I ontoe-i.
fend. Dc oefening benemen: ons ontoefl'ende solclaaten.
HOOFT.
ONTORDENEN, b. w., ik ontorciencle, heb ontordenci!.
In wanorde brengen: op de z/de des ontordenden PVaw'
ands. HOOFT,
I rFpAApp, bjv. n. en bijw. Van paperj verlost, niet
ON
nicer paapsch. HUYGENS gebruikt dit woord, en, in.
then zelfdeu zin ook ontrornencij naer ncieckt ex
nza
Cc 2
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nzaskerloos , ge1jck dc waer1cid is , ontroornent
ontpaept.

ONTPiREN, b. w. , ik onipaarde , Iteb onpaarci Dat
een paar is, \Tfl1 elkander scheiden : doch die dus ontft
paert bUilt leeiz. PooT. Die zjn ge/zeilight paer
ontpaercie. VOND.
ONTPLOFFEN , o. w. , ik ontpiofte hen ontploft.
Ploffend ontvallen. Van bier rntploffing , scheikund.
woord , het geluid der bergstoffcn , Its zj in den srne1t05
kroes gezuiverd worden , aanduidende.
ONTPLUIZEN , he w,, £h oniplaiscie , heb ontpluiscl
(oudt. ontp1ooi , lieb ontpioen). Wegriemen. Oneig.,
door uitpluizen ontdekkcn : het bediiif Pan, dezen
dtvingeia'i dt zal naader on tplai$ t wercien. 110OFT.
1st dat icL iiofwfck magh t'an lit tot lit uitp1ui—
£;efl. C. HthG. Van hier ontp/uiz&zg.
ONIPURPEREN , be We , ik orztpurpercle , lieb ontpur-.
ped. Van purper,, als een teeken van ecr,, ontblooten,
cen purperverwig Wed doen afleggen : ontpurperde Acht'
baerkeen. L RADERMACHER,
()TRADEN , be w. , ik ontried, TieL ontrctclen. Door

raadgeving eene zaak beletten , zoodat zij niet gedaan
worth : dat de onrast haar ontried in hunne weder-'
k.omst Ic bewiiighea. H00FT. Van hier ontrader,
ontrading.
ONTRAMPEINEERO , bjv. no en bijw. Men gebruikt dit
woord , dat eenen basterduitgang heeft, in de dagelijksche
taal in tie heteekeiiis van reddeloos : ontrampeneerde
$cliepen. VOND. Alen heeft dit woord afgeleict van het
saksische remme , dat, hij KTL., door bet bekleedsel eens
verklaard worlt ; als zeide men een ontremd
schip. KIL. heeft rainpen, rampeneren, dira

set-lips,

precari.

O1NTREDDEREN, be we, ik ontredclerde, lthb ontrec1.
cierd. Reddeloos maken: ter clier plaatze kalfiitei'den
zq hanne ontreciderde scliuiten. BoG. Van her onC
redcleririg.

ONTREtVEIEN, b. w.,, Lb ontremcle, Iteb ontrein ci
Eenen wagen remmen is deszelfs wiel met eenen kettin
vast maken, opdat hij niet to schielik van eene steik
gkoijing storte : wanneer men dieti keuing los maakt,
oafienzt men den waei.
ONT

ONT.
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ONTRIJDEN , 0. we , ik ontreeci , Ben onli'eclen. Te
paard , of met eenen wagen , ontkornen : de 'oer/iide1ontreecleiz 't ifleest met htirzrze paerclen. H00FT.
ONTRIJVEEN , b. w, , ik ontr/rnde , heb orztrqmcl. Dat

in rijm gedicht is , in onrtn onthinden ; orzlrymt mgn
rozøi'e rq'n. HUYG.

OINTRIJVEN , be w. , van ri/Pen , dat is gerierz : ik ont
i'iffde , heb ontrqjcl. Onthariden , ondienst veroorza
keti , ongewak aanbrengen : dat on:rqjt m zeer.
Gaese ,ziettemiri ontrjeperz. C. HUYG. Van hier oat
r/'iag.
01NTRIMPELEN , be w. , lb ontimpelc1e , heb ontrirnpeld. Glad maken , de rimpels wegtrekken : zoo /zaast
het gekreukte Poorhooft was orarimpelt. G. BRANDT.
ONTROEREN , b. we , ik ontroerde , heb oritroerd. In

onrustige bewegiug brengen : ontioerencle met holgaari'
de heu'eeghenissen den Ottomanschen .taat. FIOOFT.
Gi'ootehjks ongesteld maken : op die tijdiag werci ik
ontroerci. Van bier oalroererzi$ , ontroering.
ONTROOVEN , be we , 1k onlroofcle , heb ontroofd. Met
geweki ontnemen : dat tic/it wordt ons , /zeiae$ ! to
t'roeg ontroofcl. J. DE HAES. Van hier ontrooing.
ONTROUW , v. Het tegendeel van trouw , trouweloosheid:
eel- zal onze ecu 'an geene ontrou hooren. PooT.
Ontrowi.' is ook een bqv. n., en bijw. , onti'ou'er , on

Irouwst. Trouweloos. Van bier ontrouwelyk , on
tro urs'iie id 9 ontrouwigh eld.
ONTRUIMEN , be iv. , ik oiiiruimcle , heb ontruimcl.
Mats maken , door iets weg te ruirnen : gi/ falqcle Barn..
giri ontriqjmde hem de plaats. BOG. Een huii ontrui.
men , bet verlaten , als de huurtijd verstreken is. Oneig.-:
een ambt met den dooci ontruimeri. .Pies , wat /UJ
met den (lood zal ontruinien , nalaten. Van bier on 1ru iinin'. S
O]NTRUSTEN , be w. , ik onti-ustte , heb ontrust. flut
en stilte benernen : en m.ogt uw wieg orztrusten. Pooi'.
Ontroeren : iemancl met orgeri ontrusten. Zich ont
i'us ten, ongerust rnaken, kwellen: waeroer ontrut
ii toe/i? Van bier ontrustinr.
O]NTSCUAKE]N, be w., ik ontsc/Laakte, lze5 ntic7iackt.
Door sdriking ontvoeren : cene ioe1ite,' liars?-1, oiiciei'cn
oniichitk. Op andere dingeu toepast: die meni grr
Cc 5rzwcig
,
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maagcl'4j'k hart Z 2 rejnigheit ontec%aaAi. KAMPU.
Van liiei' oniseha L'er , on tsclzaking.
ONTSGUAREN, b. we,,
ontschctarcle , heb ontscliaarcl.
Eenen hoop geregeki voetvolk nit elkander drijven :
•

welk, daarcloor ontschaart, en Poort8 besprongen
cnz. HOOFT.
O1NTSCUEPE, be w e , ik onfscheepte , lieb onisciseept.

Uit een schip laden, hot tegendeel van inschepen : goe
deren ontsclzepen. Van hier ontsclteping.
ONTSCEIEPPEN , be en o. w. , £k ontsc/ziep , lieb en hen
ontsclmpen. Bedr. , de schoone gedaante , van den
Schepper ontvangen, wegnemen , van de blozende kietir
berooven : bleeck ontschapen werd zin eqgen broetier. K. v. iAND. Oindat voorts , in grooten schrik,
het aangezigt at zijne klenr verliest , en het gelaat mis.
xnaakt worcit , zoo worth dit woord op die omstandigheict
toegepast : die met de blixems van Req/ge rna

jesteit ontsclzept. VOND. In bet bijzonder op bet steryen : wie liclit /zier doot te bed , gelqh ontschapen?
VOND. Onz. ; den geest geven : o Scizepper ! ik ontschep ; onfsluit my' uw' genade. HOOFT.
ONTSCFHNDELEN , be w. , ik ontschindelde , ILeb ont.schindeid. In brand steken , ontvonken : dat het zi
vuur in tie straalerz der zonne oQtschinclelt. FJOOFT.
Oneig. : em den zynen 't hart t'onts chin delerz. HOOFT.
Zie schindelen.
ONTSCHIPPEREN , be w., ik ontschipperde, heb oat-.
.cchipperd. Eigenhjk van bet schipperschap afzetten.
Voorts eene waardigheid ontnemen : groote s/eden oat-.
schipperen liclit hunnen vorst. HOOFT.
OINTSCUREEUWEN . o. w. , ik on/sc/treeuvpcle ,
ontschreeuwd. Door schreeuwen ontkennen : cii kan

/y
u niet ontschreeuwen, dat d'eerst ekunsibron ploeide itit d'acler der chaldeeuwen. VOND.
ONTSCHRLJ YEN, be w., ik ontschreej, 1eb ontschre-.
yen. Door een geschrift betwisten: wie u 't mirakel,
fleer! ontscILr/. C. HUYG.
ONTSCFIUILEN, be en o. w., ik ontsciwol, lieb en ber,
oniscitolen. Onz., door schuilen zich onttrekken; mel
eenen derden naamval liet vinnigiL sire/en van
Zon onisciusil ik in 't bosscfsaaclje. HooFT. Oneig.:
ie,cvi Act L'ruipend veil het cm geval oniscizuilt. Poor
-

l3edr.

ONT.

407

£chuil houden , bedekken : een oteen zga lichaam
ontschuiIt HOOFT.
ONTSCFIULDIGEN , b. w. , ik heb ont0!78

.ichuldigd. Van schuld vrqspreken , verschoonen : iemand oFztsc/iuldigen. L)e brarit van 't raethuis zeif
o t$chu/d1gt dit. V0ND. Van bier ontsckuldiger, ontschu/cliging.
OINTSLAAN . b. w. , onregeirn. , ik onts/oeg, lieb ont'
siagen. Eigenhjk , jets , dat vast is, door slaan Jos maken. In then zirt gebruiken wii bet niet ; maar wet van
bet heslag opheffen : aa/2ge/iaa/cle goecleren ontslaaa.
Uit eerie gevangenis verlossen : iemarzd op borgtogt
onlsiaan. Worts van eene vr1)indtenis ontheffen : toers
onts1oegh tie Kaizer de onderciaanen 'an den eecl.
LIOOFT. Met mocite afzenden , afvvereri : zich an ie
nzand ontsiaan. 147ie kan zich 'aa de mm ontslaan ? PooT.
-

ONTSLJLG 0, Vrqlating : onts/ag van aangehaakle
goederen. 11/f 'erzo'ht onts/ag ivan zyn ambt
an den eed. Zamensteil. onislagbrief.
O1NTSL'KEN , b. w. , ik ontsiaakle , heb onts/aakt.
Eigenlik , door slak of slap maIen , losseri , bevrijden.
,

Van bier nit boeijen ontslaan : Vesiei'rnan werd 's aaonds
orzfslaakt. UOOFT. In het gemeen , bcvrqden : om kincierea des doods Is oritslakef:. U iIUNT,
ONTSLAPEN , o. we , ik oritsliep , hen onistapen. In

cenen slaap vallen : doe liet Goc/t de fleere cenem
cliepen staep 9aIlen op den menschs, ende h/ onteliep. DORESL. West gebruiken wij bet figuurlijk , voor

eenen zachten dood sterven : .sc/ioon cl'oucle s'aders

onts/apen. H. ScHIM. Maar ook beduidt bet wakkei'
worden : hier is a/Ic diet ontelapen. HYG. Van bier
ont$laping. Bj N0TK. en TAT. intsiaj?iri , £119/a /an.
OINTSLECUTEN, be W. ik ontsiech tie, he!) onts/eciti.
Dat secht, d. i. flak , effen en zonder ki'euk is, oneffert
en hobbelig inaken: de diepe rimpel zal het -'oorhooft
heel onislechieri. HOOFT.
ONTSLUIJEREN, h. w., ik ontslu4ercle, Iteb ontsiui
jerd. Den luijer afdoen. Fig. , dat don ker is, duidekjk
en klaar maken ; in den verhevenen stj1: dat geheirn.
zal door de toekornst eerst onts/r4erd worden. Van
hir ottheriig.
,

Cc '&
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ON'fSLUlj\IEREN, o. w., il: ontsltoimerde ; hen entsluimerd. In sluimering vaIlen: zoo dat hy t' elcke
mael ontsluimert en ontwaec!':t. DE DECK. In den
ontsiuimerde
zali/?en .. met werken der lie/de bel"ranst !
.O~'rSLUI".rEN , h. w., if.: onts/o ot, Iieb on tsloten, Oat
gesioten is, met eenen sleutel , of andcrzins , los maken ,
open doen: de deur is onts!oten. Dat opgesloten is,
los laten e de gevangenen on t ..r ;lltitp.Il.Dat bedekt is,
ontdekken e wilt gonsteliik ont slu iten de Eorst, VOND.
Dat toegeknepen is, ont,,'ikkelen: uco hant is poor mij
ontsloten, POOT.
Dat 'Jnet zijne einden aan elkander
Taakt, van elkander .scheiden e eenen kring ontsluiten,
De smert der weduwlijlce staet ont sloot den wediuo-«
naer Iiaer armen, K. BRANDT, Dat door eenen slagIioom , of anderzins , geschut is, open maken: die hunne
Iiavens ontslooten heeft; G. BU.ANOT. Oneig, , ontdekken: zi.in hart aoor iemand ontslu.iten, Ontvou\vell ,
uitIeggen: als lzi} d'orabelen ontsloot van 't
verbon t, J. DE HAES. Van hier ont sluiter, ontelui'Verhevenen stijl voor ontslapen , sterven:

ueu-

tin!?_

b. w., i'k ontsnaarde , lzeb ontsnaard:
De snaren afnemen e de lier oritsnaren t ook fig. voor
ophouden verzen te maken,
De harpen ontsnaert,

O.N"rSNf\.H.l~N.

ANTON.

w.,

ONTSN"C)EPE.N, b.
ilc oritsnoepte , !Leb ont snoep t,
lets lekkers o ntnemen ; aen de wang een eoen t'ontsnoencn, YOND.
Oi'1TSt~TC)~RI~I'~, b. w; , ik oni..s noerde , h eb oru snoerd,
l~en snc er los xijgcn, dat met een sneer gebonden is,
los maken : hij on tsnoer t [len offerbant. VOND.
lJet
h air onisnoert om 't /zoo}i laat Izangen. I-~OOGVL. Dat
nan een snoer geregen is, van elkander doen : de peer els , al zljn, z e oritsnoert, DE BHUNE. Oneig, uitel ..
kanrler drijven , waar te voren ecne j uiste vereeniging
]»a::lts hnd : de eerste geleeden o nt snoe rt z!Jnde. f100FT.
't .Le s er wo rtlt onisnoert, G. VAN LOON. Los maken ,
hevriiden van iets , waaraan men naauw gebonden is: die,
It

J{ristll8 Eerl: ontsnoerde van slaafs geweld. ~'. l:iALMA:\:c1!J hier on tsnoering.
()1~'rSC)I.t[)IG1~N, b. \V", i1; olilsolcligde, Iiel: ontsolcligcl.
Ui; de dieust , waariu men solJij ontvangt , cntslaan : l~ij
had,
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lead meest al, en zfn' beste bende ontsolddigt. HOOFT.
Van bier ontsoldigiizg.
QNTSTAA.N , o, w.., onregelm. , ik ontstond, heb cn ben
ontstaan• Opkornen , plaats hebben : er ontstond een
zwaaar onweder. Er is brand ontstaan. Missen ,
derven , niet ontvangen , ontwijken : o braven , u ont-

ataen geen heldre sterrekroonen. PooT. Zryn cvensch
ontstont hem niet. PooT.
ONTSTAPELEN, be we , ik ontstapelde , heb ontstapeld. Van eenen stapel , stuk voor stuk , afnemen. Van
bier ontstapeling-. Dit nieuwe woord komnt in het Gal-.
vanismus , ofde nieuw ontdekte metaalwerking , to pas.

De ontstapeling an de voltasehe kolom is , als men
de platen nietaal van de getnaakte stapeltjes afneemt.
ON'TSTEKEN , be en o. w. , ik ontstak , heb en ben
ontstoken. Bedr. , door steken eene opening maken,
opdat het vocht uitloope : een at ontsteken. In brand
steken : het vuur ontsteken. Die 't vier der wraake
ontstak. G. BRANDY . Pig.: m "ne keel is ontstoken. Ireeene andeie f guar : zoo 't minnevier haer hart ontatak. Poot. Van toorn ontstoken warden. Van vinnige spijt ontsteken. VOND. Zich ontsteken , zicit
verbolgen maken : en ontsteeckt u niet over de boos--

doenders. BYYJBELV. Bq ontstak den oorlog in
den boezem des rgks. Onz. , met zi/n ; in brand raken : dat in 't k/ouster een zwcaare brandt ontstak.
JIooFT. Tussclien negen en lien uuren ontstak de
nieuwe horse. HOOFT. Oneig.: sijn grimmiche/t ontBIJBFLV . Van pier ontsteking , ontvornking , vurigheid : eene ontsteking in de keel. Voorts
eene ontsteking in liefde -- gramschap enz.
ONTSTELO , zie on/ste/len.

stack in hem

.

OiNTS'TELE N , be we , ik ontstal, hell ontstole'n. Door
diefstal wegnemen. Verder. op eene onwettige wijze zich
eigen :Taken : dat Ziff de kurzst hturt. had ontstoolen.
P. SCRIVEBB. Met kraelht zich van iets rneester _:n ken :

de nachteg ael , die 't hert den mensch met zinger4
kan ontstelen. K. BRRANDT. Zich in stilte we palkken :
uit Welke veruaartlieit de gernaghti^,,`hcclen z cla vam
daar ontstaalen. FIOOFT. Van pier ontstcling.
OLNTSTELLE , be en o. w., ik ontstelde, lieb en fern
or t s e id.

Bedr. , ei enlijk de goed ; gesteidheid van iets
^'e..
Cc

10 O N T.

wegnemen : eer speeltuig ontstellen. Daer hel slornna
geweld de masten knakt , het roer ontstelt. Poor.
Lene oontstelde Tnaag hebben. Bet kompas -- het
uuru er'k was ontstelcd. Ontstelde Tiersens. In
eenen ze4del jken zin , ontroeren : die t ding ontstelt
miJ. iiaai• z!ilk een zang ontstelt ii;' tedere gedaclzten. Poor. 0nz. , met r}n ontredclerd worden:
dat uurwei k ontstelt li gtelqk• Ontroercl worden
I cei ! h oe ont,steI ik darer ! 'Van bier ontsteldheid ,
ontsteliing, ontsteltenis : ontsteltenis der mange.
FIOO i . Ontroe'ring : iemand eene groote ontsteltenis
aanja en.
`

ONTST ^N TENIS , v. Dit woord gebruiken de regtsgeleercden in den zin van verzuim, mangel : b1 ontstentenis
h ervan zal by in at de kosten vervaifen. IJiy oatsten.teni8se en o.c'ertredinglie van Bien. S. v. LEEU-

WWEN. Het woord komt van

onistczan ,

in de beteekenis

van missen . der;7en.

O, iNTST ENGEL N , b. w . , ik ontstrengelde , heb ontstrengeId. Los strengelen : den knoop ontstrengelen.
VON!). Van bier ontstreng el n, ".

ONTST Ii(KEN , b.. w. , ik ontstrikte , heb ontstrikt.
Los strikken : eer gij din liuwlijxknoop van I"or•sten
had ontstrikt. PooT. Fig.: vrij rstvoordjes n de
koortjes , die ontstrikken inaagdeneer. H'. SWEERTS.
Van bier onistrikkin,;.
O 'rTA ELE I , b. w. , 1k onttakelde , help onttakeld.
Van het wand ontdoen : de sc`Lepen worden onttakeid. Ones. , ontbiiiden : nooit vorde uwe trouW
onttak*elct. IIOON. Van hier onttal eling.
O]NTTIEGEN (ontl q*'cren, onttuigen) , b. en o. veroud.
wei kw. , ik onttoog , heb en ben ontiogen. Bedr. j.
onttrekken : daar men hcu..n cle kennis der zauken
onttooT /Len had.

HOOFT. Onz. , met

zgqri : wat zon

de werelt was ontlogen. VOND. flet deetw. is nog in
gebruik.
Q \TTOOV-ERi , b. w., ik onttooverde , heb onttooverd. Van hetoovering ge nnezen : en onttooveren m n
gernoed. C. H[UYG. Van bier ont/ooc'ering.
ONT 1 % ANSEN, b. w., van het oude transen , dat niet
iii gtlr^lik is: i k onttrcinste, heb onttrctnst. Dit

word
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waord beteekent eigennlijk van den trans ontblooten : 't
onttranste Kapitool. G. BRANDT.
ONTTREKKEN , b. w. , ii ontirok , heb onttrokken.
Figenlijk jets van eene p!aats , of van eene andere zaak
wegtrekken : ich hebbe zgne schouder van den last
orattroc'&en BIJBELV . Iiet ko mt gewoonlijlz oneigenlijk
voor , in de beteekenis van beletten , dat iemand lets
hebhe , bezitte , of gebruike : onttrek mij zczve Isuip
loch niet. Toen dit lent uJeleer den af r road wier•t
ontirokken. Poor. Onregtvaardig oznthouulen : onttrek
den arbeider zijnen loon niet. Zicii ontirekken ,
zijule hutp weigeren : ik zal rni• niet onttrekken.
Zich van lets a!s losscheuren : zich aan cle vervolging
onitre ken. Van bier ontirekkirig.
o ''rT1 OONEN , b. w., ik onttroonde , heb onttroond.
Van den. ti'oon stooten : die den duistren Vorst onttroont. H. ScHIDT. 't Onttr oonen van Vorst Jrigurtli.cc.
.

(

FEITAMA. Afti'oonen : mq mijn Sofie oniti'oone. A.
HARTS. \'an bier onttroorning.

ONTTROUWEN , o. w. , ik onttrrouu'cle , ben onttrouwd.
Gescheiden worden : h- weet van tro: u-en en onttrouwwen

.

VOND.

O `TTWEE (ontwee) , bqw. , dat , in de dagelijksche taal ,

sozntijds nog gehoord wordt. Het bedlnirdt eigenlijk in
twee deelen gedeeld ; doch men gebrnikt bet gewoonlrjk
voor verbroken , in stukken gescheurd. Zoo leest men in
,

de OVERZ. VAN DEN BIJB.: die de spiesse ontwee'

slaet. En in de Chron. van J. VEL riv.: ende sinte
1Villihroer•t brack desen 1Jgod oniween. Reeds bij
M. ST. : "die bunch to worpen ont vee. In bet boogd.
entzwe 7. Ont is nit in 'ontstaan , en, om de welluid en d heid , heeft men er een t tusschen gevoegd , die,
echter vaak verzwegen words. Bq KIL en MEIJER vindt
men eeii ander woord onttweede : onttweede broeders ,
ratres eitzsdem tori : non distincti. Broeders van
hetze!ide bed.
QNT UCITIT , v. Het tegendeel van tucht. In de Jll onseeis.
Glossen is unzuht een oproerig gedrag; ook lichtmisserg.
Wij verstaan er door , in eenen bepaalden zin , eene
overschrijtling van de palen van eerbaarheid , in het voldocn van zone driften ; boererij: Men gebruikt bet meest

wan,
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van personen , van welke de eene of andere getrouwd i $
in ontucht leven. Het komt ook voor in den Zin v an
beestachhtige voldoening van zijne lusten ; zelfs in den echt
om ontucht willen vrouwen nemen. DORESL. Van bier
ontucfitelgk , ontuchtig ' ontuchtigbaar , bg HOOFT s
outuclitigheid.
ON TUIG , o. Men gebruikt dit woord voor slechte waar,
die niets deugt : ook voor allerlei vuilnis en dingen , die
met drek gelijk geschat worden ; in de dagelijksche taal.
ONTVALLEN , o, we , ik ontviel , hen ontvallen. Zich
door eenen val van iets verwijderen. Eigenlijk , in den
deftigen stijl: om dat den ring zoo schoon een dia-mant ontviel. Poor. Oneig. , plotseling varen laten ,
iets kwijt worden : het herte onralle geenen mensche
orn dies wille. DORESL. Onvoordachtelijk zeggen : hid
lheeft zich laten ontvallen , dat enz. Onveirwacht
sterven : die vrouw is den man to vroeg ontvallen.
Uit het geheugen verliezen : de naem is rnq ontvallen.
ScRIvER.

ONTVANG , m. De daad van ontvangen : schulikenning
van zoo trefel/ken ontfang. HOOFT. Uit den ont. Tank van (Jwer E. vrientschap. HOOFT. lets in ontyang brenge.n. Ook ontvangst, dat vrouwel. is : rekening van ontvangst en uitgaaf. Ook voor het ontvangene geld : de ontvangst verrekenen. Zamenstell.
ontvangvat , enz.
O] TTVAN GEN , b. we , ik ontving , heb ontvangen. Ei.genlijk in zijne bewaring krggen ; ook in magt , of eigendom krigen , van iemand lets aannemen : ik heb ucven
brief ontvangen. Geld ontvangen. Oneig. : een geod onts-'angen. Vergeving an zonden ontvangen.
Be/often ----- slagen ontvangen. Iemand koel ontrangen. Van zulke veranderxngenn , die nit den card eens
dings van zeive ontstaan, gebrulkt men altijd krijgen ,
nooit ontvangen : biaderen loof — de pokken de koor t.s enz. krgg en , niet ontvangen. Z%vanger
wor en : in sonde heef t rnq mijn moeder ontvangen.
IJEL:LV. Van bier ontvangeni's : van der gebooi•te
ende an der ontjancken s e of. B!JBELV. — Orttvang er,, een pe:•soon , die 's Lands gelden ontvangt. Oneig.,
ii den sc;l a tsex d t-t stay g ten geaak ; ook een hak ,
waar
,

ONT.
wanrhi water stort. Worts onIva1gbcur, ontaake1jk.
fan gefl , hoogd. empftwgen , bij KERS eatfan.
gn, NoJC. en OTFR. injangan, £afangan.
ONTVANGST , zie oatang.
ONTYAREN , b. w,,, 1k orzt-'oer ,, hen onc'arerz. Met
eene schttit onkomen : geer schoonbe3chi/dert jacht
kari 'rees of angst ont9areri. Poo'r. Schielijker dan
een ander met een vaartU!g Vooruit spoeden : de schuit
is 0/28 ont'aren. In Gron. , Geld, , en elders gebruikt
men bet ook van rijtuigen.
ONTVEI N ZEN 1). w. , 1k ontc'einscle , lzeb onu'eiasd.
Door bet uiterlijke gelaat , door houding , gebaren cii
woorden , aan jets , dat bij ons omgaat , den schiju geyen , als girige bet niet bij ons mu. Veinzen is het tegendeel , dat aanduidt , door even die zelfde middelen aan
lets, dat riiet bij ons orngaat , den scliijn geven , als ginge
bet we1 bij ons om : hj veirist mq vriendschap le
zulleri berc-'qzen ; h**orzü'einst zqn slechte i-'oorne-meas. Zoo zegt S/OND. : hoe lastigh valt het $chenn/v
en then roep t' ont'einzen ! kunstelqk /iaer min ontveinzen. K. BR. Van bier onteinzing.
ONTVESTEN , b. w. , ik ont'es1te , heb onti'est. Eea
vestingwerk sloopen: 't ontsien der steeclen. H00FT.
ONTVLIEDEN , 0. W. ik onti.'lood, ben ont-'1oclen.
\Tliedend ontkomen : hun 'S PVands klaCtU%' ont1oc1en.
L. BAKE. Van bier onc'1ieding.
ONTVOLKLN, b. w., ik ont'o1kte, lieb ontc.'olkt. Van
inwoners berooven ; het tegendeel van bevolken : als

een lantschap heeft ontQolkt. WELLEKENS. Van bier
onk'olking.
ONTVONKEN, b. en 0. W. 1k ont'onkte , lzeb en ben
ont'okt. Bedr. , aaristeken : dat het altaar met oadergesteeken toortse onifonkt wercit. HOOFT. Fig.;
veioorzaken, bewerken: der Poeghe, dat meer geelds
lichtelzyk nieuu-' onbenoeghen onijori ken zOu. HooFT.
In liefde ontsteken: koel nat kan 't hart onteon ken.
PooT. On., met zfn; oneig.: zoo ras de bort ont
fonkt van een onhemelsch vuur. VOND. Van bier oat9onkbaar. V0ND. Ontonking.
OTVOUWEN, b. w., ik ontvotiwde, heb onteouwen.
Uit elkander vouwen: eenen brief een tafellaken
ontvouwen.Oneig., in bet breede aan liet oog vertoonen,
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zoodat de deelen zich uitstrekken : waerna de bouøv.
kurist de Pleugels (ran bet stadhuis) ging onti-'oi
weri. VOND. Duidelijk voor bet oog ontwikkelen : alwaerze haer' glans en majesteit oa1out. PooT. Uit-

leggen., verkiaren : Thaddeus oat'out de straf. VOND.
Van hkr on/iow.'iag.

ONTWADEN , b. w. , ik o flti4aacicle , /Ieb ontwaad.
Eenen doode afleggen , hem van zijue kleeren , waaria hj
gestorven is, ontdoen.
ONTWAKEN, o. we , ik o ntrvaakte , ben onlwaakt.
Wakker worden. Oneg. , tot naclenken gebragt worden:
doe ons ontu'akers uit cleze z/me/ingen. Werkzaam
worden : /iq L9 ontvaeckt ait sqne he/Lie wooninge.
BJJBELV. Bij OTFR. yruuacheiz , iruuac/Len.
ONTWAPEEN , be w., ik oflttvapende , heb ontiici.
penci. De wapens ontriernen : dat het i'olk niet t'ont
ivctapenea was. HOOFT. Oneig. 6oet-'aardligheic1 kan

de gramsc/zap oritwapenen. Bij HALMA kornt het ook
onz. voor,, in de beteekenis van de wapens neêrleggen.
Van bier onta.'apening.
ONTWAREN , b. w. , ik onttvaarde, heb onta'aard. 1k
heb dit woord hij onze oorspronkelijke Sctiitjvers nog
riieL gevondcn : b4 de Ouden kotnt wel oritts'aar worden
voor : encle ontu-'aer v'o,'dea , dat dit (lie Keyser
dede. G. KROMYCXKEN. Het woord u-'aren beet eigen.
Iijk zien zie gewaar ; zoo dat orzttvaren uitdi'ukt : met

de oogen ontdekken. In do heilendaagsche schiiften komt
bet clikwijts voor. Ook wordt het van de werkzaamheden

der ziel gebezigcl van weike lierdenkirig mjrie ziel
nog de grieendste aandoenirien orzI'aart. Men
indt bij KIL. cii V1EYER een 011(1 woord oizjfparen , in

den zin van opzeggen , niet toestaan , het tegendeel van
bet onite u-'aren , inc1icare, asserere.
ONTWA E RLEN, zie ontwarren.
O$TWARRE1N, (ontwerren) b. w., ik ontwarcle, Jieb
on(rvcsrd. Uit de war maken: wie katz die streag

dat garen ontwarren? Ontwarrende een' Gordiaen
sc/zen knoop. POOT. Oneig.: een ziel, van at /zaer

ide1/zeén oatwart. H. ScrnM. War wanorie en verwarring is , orde, vrede en eeniheid veroorzaken: dat
men de zaaken door geenea anderen wegh ontwarren zou. Hooirr. Bet voortd. wo is o?twarre1enz.
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ONTWA►.SSEN , 0. W. ; ik ontwies , ben ont a$sen. Door
groei en wasdoni te grout voor iets zijn ; in eenen figuutar=
liken zin : hq is der roede ontcvassea. Maar nu eea
w jser eeuw dees drvaling is ontwassen. VOND. De
graeufe munnixkap is roe Hoch strop onttwassen.
MOON. Van bier ontwassinp'.

ONTWEIJE T , (ontweiden) b. w. , ik ontceide , heb
ontweid. FJet ingeweide, dat is ingewand , van dieren
uithalen : den visch ontweijden. KIL. Het kromme
mes ontcceide maer 't vet wilt. PooT. HUOFT bezigt
bet omtrent menschen : ik zal met deze nagel zei
ontwaqen at de liken van Baeto, Rgcheldin , en
Hes. Van bier ontweging.
ONTWELDIGEN , b. w. , ik ont weldi de , heb onuvel-.
digd. Met geweld ontnemen - dat inen den prijs hem

toestoncde , t'ien ze met list ontw-veldi't was. VOND.
Van bier ontweldig er , roover , ontwe/digiri .
ON'.rWENDEN, b. w. , ik ontwendde, heb ontwend.
Wegnemen , onttrek'ken , stelen : dat hij sondigende
hee ft ortt^ ' ndt BJJBELV . Van bier ontujending.
ONTWEN \EN , b. en . o. w. , ik ontwende , h'b en ben
ontzvend. Bedr. , eene gewoonheid doen ophouden : een
kind aan de Borst ontwennen (to wean , bij de Eng.),
het van de moedermelk -tot andere spijzen gewennen. Dat
.

men zicli der zorlden ontu'ennen moest. SELs. Onz. ,
met zqn : dat kind is de tuclzt ontiend. Van bier
on twenning.

OINTWERP (bij VOND. ook ontworp)., o., meerv. ont
werpen. $acne of beeliuing , eene schets van cde wezenlijke
rleelen eens toekonnenden geheels : een oratwerp an een
-

gebouw van een- n brief. Allerlei ontwerpen maken , smeden. Ook het eerste opstel van een openbaar

geschrilt , voor{fat het bekracbti d of aangeno;nen is: de
voorre e nit het o,rawer p laaten , om Been quaadt
bloedt te ,naaken. Do®FT.

OINTWEPPE N (oul. ook ontnvorpen) , b. w., II'. ontworp,
(ook ontwierp van ontworpen), heb ontworpen. Eeu
ontwerp van iets mak en : eene teekening - een besteb
ontwerpen . De Hartoghin ontworp een nieuwe
form van eed t. HOOFT. Vflugtig op het papier brengen ;
ik lieb m j'ne gedach ten eens ontworpen.
d

Het is ouzeker,, of ons wooed naar het fr. projet,
pro.
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pro/el/er , of het fr, napir bet onze gevOrmd zj.
OiNTWIJDEN (ontu-'qen) , b w-, 1k ontwjdc1e , lie?;

Ont.

wijcl. Egenkjk : cenen priester ontvidea , hem van
zijnefl gcestehjken stand verstooten , bijzonder in do Roomsche kerk , waar dit zeer plegtig toegaat. WTijders , tegeti
de heiligheid eener plaats , die de Godsdienst toegewijd is,
handelen: eene kerk - eeri altaar ontwqcleiz. De

woning i'an us'e Majesteit ontic1en zq. MUNT.
Daarvoor gebruiken wj thans liever ont/ieiligeu.-Alen
vindt bet echter ook bj 1 DE DECK. : den sabbat4 hebhen ig met orztucht 8taeg ontwqd. Bij ANTON. Viiit
iiien : /zaer maegdom onta'eijden (ontw q'deu). Van

bier ontwijding , ontu4cler , , otituiijclster.
ONTW!JKEN , 0. W. ik oniweek , ben oniwelen. Door
ter zjde to wijken , iets ontgaan : eerzen slag ontwqken. Meest beduidt het met bedaard overleg ontgaan
het ge'ac'r - het gec.'eclit ontwqken. 0 schip , dat
'1 strandeiz naeu orzteijken kost. POOT. In bet genecri , nit eene plaats ontvviken : die 't sneist geziclit
onUvijken in Izaar' loop. PooT. Van her ontaAiri.
OINi'WILDEREN , b. w., 1k ontt9ilclerde , heb onta-'iiderci. Wild- en woestheid afnemen : die 't woe ste
wilt oniwildert. MOON.
OINTWIL\IPELEN , b. w. , ik ontwimpelcle , heb oniccimpelci. Het tegendeel van bewimpe/en , ontdekkeñ , outblooten : 2I ontwimplen 't Poorhooft. IIOOFT. Oncig.:
eride verghe hem t'ontwimpelen , wear 1if met c/ea
hartoge over doende geu'eest cva$. HOOFT.

ONTWI]NDEN , b. w., ik outworici , heb oniwonden.
Oat in jets ingewonden is , los winden : met oniwonden
krqgsbanieren. ANTON. Eerz kiuwen oniwinclen. Het
k/uweiz zal zicit wel oniwinden , de ontdekking van ie
zaak kan niet achterbltjven. Maer oin mzj zelf't moortkiuweri gansili te ontwinclen. VOND. Oneig., duide.
h1k en klaar maken: verschillen oniwinclen. Van bier
oniwindiag.
ONTWORSTELEN, o. w., ik oniworstelcie, hen oatiorste1ci. Worstelend ontko:men: iern rends liancien
o.ntworsselen. Oneig., met rnoeite ontkornen: na he,t
on:tworstelen van zoo veelerlei ramp. HOOFT. Indiers
de doot oaLworsielen mi/n' dichteri, HOOFT. Van bier
ontworcte1baar, ontworsteling.
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ONTWORTELE1(, b.. we , 1k ontt^►orteide , heb onf wor^
teld. Den wortel .wegnemen , met den wortel uitrukken :
boomen , trveernael. verst orven , encle ont wortelt. B ra-

BELV... Oneig. , geheel en al doen ophouden :

dat zoo

isverstande
n, op een lot , zouden t'or1t-maghtighe4rn

..wortelen rl e IHOOFT. Van bier ontwortelang.
ONTWRIKKEN , be w. ,. ik ontwrikte , heb ontwrikt•
Los wvrikken : pijlers , uit . haar naven ontwrikt. H. O.
CONING. Van bier ontwrik hing• .
ONTWRLNGEN, b. w. , ik ontwrong , 1 eb ontwrongen.
Dat gewrongen is, los wringen. Uit de hand wringen
IIq ontwrong hem den rotting. Afpersen : .wijl gq
m q dat geheim ontwrongt. S. FEITAMA. Met alle
kracht ontnemen.: 't geen hem 't geweldt met ondanh
ontwringen kon. HoOFT. Van Iiier orrtrx>ringing.
ONTZAG, .o. Dit woord duidt eene gesteldheid de ziel
aan , in vrees en eerbied gegrond , nit eeiis tinders. magt
en grootheid voortvloeijende , en zich me ct in eene be
deesde honding vertoonende , . waardoor men zijne oogen
van iemand afwend t , en hen niet regt in let . gezi^t durft
zien. Van ontzien. Iematid een groot gezag toe ;ennen
bq -elk met diep ontzagh genoemt. POT. 1 let betee,kent ook die magt en grootheid , waardoor in anderea
.

-

ontzag - ontstaat : 't welk tefens ontzag1i en ' iief c et
baarde. GT. BRANDT. Door ontzag, dat h wi8Z ".6
-

houden. HooFT . Van bier ontzaggeli/k. Voor oni a '
is . ontzi,,g oQk in gebrnik geweest ; waarvaa ontzi gelgk..

ONTZLGGELIJK , zie onizag.
ONTZATEN, b. w. , ik ontzaatte , he3 o ztzaat. Regt ..
gel. woord , een beslag op` goed wegrzemen, olahefen ;
van oontzaat , ontzaat doen. Daer teen besaet o, t m
saet geschiecle . LANDR . V. VET,. Van hie¢• . ontzatin g'..
De bran is in zitten , bezitten , z4tten , beretten.
OJ.NTZEG , o. De da d van ont- eggen , s l:-slaan ; eerie wei-gering : het ontzeg van ziw ting. E ooF T. O pzeggii
van vrede: ontzeg ter v/andschap. Hoo.?T. ' Van pier
•

,

ontzegbrief. GOUT. KRo&.
ONTZEGGEN , _ be w., iL ontweid e , heb ontzegt, ont!
zeid. Weigeren, in het aiger -een : twic keen hem een
liedt ontzeggen ? PooT. In bet bijzo:]der is disc we:•k
woord, met bijvoeging van liet nnaarnw. .vrede , gebruikeh k:.. iemand. den Nrede onizeggen , lbern voor vijand
D ii
ver-

,

ON'!'. .
verkiaren : Ic lieven , die ons q'edc onizeji. U. BRA Nwr,
Ook zonder het woord 9recle. encie wouden Grave
.drnout van Ilollant ontsegghe'z. GOUT. KRON. E,
til cle watergO4/2 (hadden) elkaer te vier ea zwaerde
onizegt. ANTON. Van bier ontzegging.
ONTZET , 0. Onverwacbte verlossing , in de grootste verlegenheid , be v. , van belegering enz. : het ontzet Pan
Leicle. OizSzet is, voorts , een brouwers woord voor
ongekookt bier. Onizet gebruikt G. BRANDT ook voor
ontnerning, beroovirig : doch dit's eeri ciroef oaiet.

ONTZETTEN , be en Of We , 1k onizet/ecie , heb en hen
ontzet. Uit eene plaats doen wijken , verwrikken : miyn
been was geu'eldig ontzet. In dezen zin heeft BoGe
bet onzqdig : waardoor de ha/ken tasscherz dei&s en
binnen 't ruim begonners £'onizelten. Oncigenlijk
heeft het de beteekenis van berooven , uit bet bezit zet
ten , aiujers afzetlen , bij HALMA. KIL. heeft: een
naegc1 van haer eere ont$etien. In then zin konit
ini8ezzan reeds bij KEn. en 1\OTJ. voor. Iloorts be-w
dtiidt bet, in barigen nood , huip ter verlossing aanbrengen : toen het get'aar op het hoogsse was, werd hq
ontzet. In bet bjzonder , eene belegerde plaats bevrij-.
den: nadat Woerden ontzet was. Eindelijk , verbazen , verschrikken : denk , dat hq poor het deugclzaarn
ha,'te mete meer oatzettencl& heeft. FEITU. ZicIz
ontzetten. Van bier ontzetbaar : mqne onu'rikb,e
b'or8t door niets ontzetbaar. BILDERDIJIC. Worts oat-.

zetter , ontzetting.

ONTZIJGEN, o. w.9 iL' ontzeeg, hen onizegen. Door
nederzijgen ontvallen , wegwijken : de u'aaperzen wi/den
hun ontzqgerz. H00FT. Oneig. : ' t hart der lie/den
onizeegh. V0ND. Van bier onizi/ging, bj HAL]TA.
ONTZININEN, o. w., ik onizincle, hen onizind. Van
zinnen beroofd worden: ontzirit Pan minrie. H00FT.
iVoest en onbezuisd, als zinnelooze nienschen bandelen:
gel/k orztzinnende Bacchinnen. H00FT. flet verled.
deelw. alleen is nog in zwang, in de beteekenis van dwaas,
zinneloos, woest: onizinde razern1en. VOND. Oat-.
zinde 1nensc/Le1 ictet u, men. PooT. Van bier oat-.
zincTheid.
ont en zoedelen, dat is
bezoedelen: jh o,zjzoecklcle, he6 onizoedeld. Zuive

ONTZOEDELEN, be w. Van

ren.

ONT, ONY,
ren. Hoopr verklaart het expiare van TACITUS door
onizoedelen.
ONTZONDIGEN, be wet lb ontzoncligde , iLeb ontzondigcl. Een woord, uit do offerwetten van de Mozaische
godsdienst oorspronke1jk ; van schuld en straf der zonde
bevrijden : onisondig mq met rechten FJqsop. l\'fARNIX.
Ook van audere dingen gebezigd , reinigen : ende $ult
den altaer ontaondighen. D0REsL. Van bier ontzondiging.
OJNTZUIVEREN , b. w., 1k ontzuierde, heb ontzui'erc1.
Ontreinigen , ontheiligen , besmetten : zqn de Qreemcic
ontzuü.'ert door hun leen ? VOND. 't Ontzui-'ren van
zqa' eer en gewisse. H00FT. Van hier ontzui'e
ring.

ONTZUREN , be en o. w. , ik ontzuurdc , lieb en hen
ontzuurd. Bedr. , de zuurheid wegnenien ; sclieikund.
woord : zwapel,nelh bezit , naar sommigen , ineer or;t
zureride krachten , dan zu-'w'elbloem. Onz. , met th,
van jets verstoken worden, door dat het te vroeg zuu
worth. Oneigenl. : iL liet het mil voorroczer ontsto'men noch ontzuren. PooT. Nog zegt men : i/è zal he'll
rnq niet mien ontzuren.
ONUITPUTTELIJK , bijv. ii. en bqw. Dat niet nitgepi
kan worden. Ook onaiiputbaar : dee8 tafel sch/t
een' onuitpiabren zegen. VON'). Van bier onuitpitt
te/zjkheid.
ONVAARS (onvers) , o. Ondicht : eenigen hebben Paers,
en orwaers door een gemengt. J. DL UAES.
ONVER , bijv. ii. en bijw. , oiwercler, onr-'erst. Niet ver.

ONVEBANDERLIJK , bijv. r. en bijw. , onerander4/ker,
orzr'erancler4/k8t; bq V0ND. ook o,weranderbaar. Dat

niet veranderd kan worden. Van bier onPera12der1qk
iteid.
ONVEP1DIENSTE, v. Het tegengestelde van verdienste:
bekennencle haar onPerdien$te. VOND. Van bier or
verclienste4/k.

ONVERIJRAGELIJK, bijv. 11. en bijvv., onc'erdrageliker,
on'erc1rageiqkst. Dat niet to verdragen is: dat q ee/
oiwerdraaghlq'ker juk te wacit ten Izadcleiz. HOOFT.

Van bier onerc1rage4/kheic1. Voorts oiwerdraagzaam,
die niet verdrageii kan, waarvan onerc1raagaamfieiJ.
ONVERDRIET, veroud., o. Welgezindheid, genoegen.
Van
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Van hier onperdrkteljk , dat nct verdrjet , QnPerd,' e .
ie1qi&heic1 onr.'erclrietig , vrolijk , lustig.
O)NVERDULD , o. Het tegendeel van geduld : nit enckel
o,werch&lt. CATS. Bij K. v. MAND. kowt het bijv. voor:
Juno, de onerdulc1e. Van bier onerc1uldig, oner
clulcliglieicl , orwercluldig4k.
ONVERGE]NOEGD, bijv. n. en bijw. , orn.'ergenoegdei',
onPergerioegcl8t. INiet vergenoegd. Van bier oru'ergenoegd/zeicl; ook onergenoegelqk, onergenoegzaam,
oru'ergenoegzaam/Ieid.
ONVERHOED , onerhoecisch , bijvs n, en bqw. Onver..'
wacht , onvoorzien : een onerhoed Poorpal. Thans
schrijft men oiwerhoedsch : cen on-'erhoedsche slag.
Van bier onerIzoeds: iemand oner/ioeds aanpal/en.
Ook onverhoedelqk , bj HOOFT.
ONVERKEERLIJK , bijv. n. en bijw. , orzverkeer4/ker,
oiwerkeerlqkst. Niet te verkeeren dc waare rveelclen
van '1 o,werkeerlijk liof. HOOFT.
ONVERLAAT , m. , meerv. onerlaten. Eeri moedwilli g e,
een baiddadige karel , een stoute fielt : werpt het brein
den wreeden onerlaet in 't godloos aengezich!.
MOON. Misschien van on en verlaten, dat is niet sIap.
pelijk te werk gaan , niaar met stoute driestheid %oortva.'
ren ; of men moest bet met ongelaat verge1jken. TUIN.'.
MAN zegt : oiu.'erlaat is verbasterd van het hoogcl. Un..
fiats ci. i. drek.
ONVERMEESTERLIJK , bv. n. en bijw. , orwermeester-.
lqker, oneerrneesterlqkst. Dat riiet te verrneesteren is,
niet ovcrWOi)11Cfl bin worden : en hield c1aeron geen'
walien coor oaermeesterIqck. DE DEc1.
ONVERMLJDELIJK (bij VOND. ook oneerin/clb(7,ar) , bijv.
xl. en bijw. oneermqcielqker,, oneermi'deliikst. Dat
:

,

iiet vermeden kaii worden : we/ke weldaadt ci' ellen-.
den , a2der8 orwerinijdeiik , weeren zoude. HOOFT.
Hiervan orn.'errn/deli7kheid.
ONVER\IOGEN, o. Gebrek aan vermogen, dat is krachten van allerlei aard: 'k erzP/g 00k this, nit orn'er-.
mogen, de gacen uwer schoone ziel. PooT. Van bet
werkw. verinogen is bet deciw. 9errnogencl en hiervan
heeft men oneerinogend, onermogendlzeid, dat bij
PooT ooi'kornt, gemaakt, schoon nicE vermogend beter is.
ONVERIOGE?D, zie oneermogen.
ON..

0v.
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ONVERNUFT , o. Mangel aan vernuft ; doch meet gobrek
aanP ligtmatig gebruik van zqn vernuft : daardoor toont
gq uc' onvernujt. Van hier onvernuftig , onverni -t,igh e i d, o n ve rn uftiglq k..
ON V ERRIGT , bjv. no en bew. Niet uitgevoerd : hq keerde , onverrigter zake , lerug.
ONVEIISCHILLIG ,. bqv. no en bqw. , onverschillig er, on'erschilligst. Vrij : eene onverschillige keus. Die
zich aan niets kreunt : een onverscliillig mensch. Even
Bens : het is mq onverschillig. Van her onverochzllin heid , onversclii/liglgk• Btj HOOGSTR. viuu,dt men ook
onversehillend.
ONVERSCII O KEN , bgv. n. en bijw. , onverschrokkener, onverschrokkenst. Niet versehrokken , diet ver-'
scchhrikt, stout , onbevreesd : een onverschrokken hhel ,,
Met onverschrokken mo-ed. Van hier onverschrokkenlieid.
Het is eigenlijk het verled. dee woo rd van versciirik_
ken , oul. verschrekken , verschrak , ver•schrokken. Do
Overzettirng van den bi bel heeft nog den ouvol .aaktver-'
leden tijcl verschrak : doe verschrack 1sat1c.
ONVERSCHULDIGI) , bijv. n. en bijw. iNlet versch nld. igd.
J3ij de Ouden vindt nien onvcr~schruld , voor onsehul-=
dig : lien h./ onversclau1cIt geslag lien lheef (quem
inriocentem percussit). LANDR. VAN VFI..
ONVERSTAND , o. filet tegendeel van verstan ; incest let
verzuimn Van bet verwogen der ziel wel to gebruiken : 't
geweten door onverstant verrukt. VOND. Zoover very
s/aan ook gebruikt wordt van bet net elkander Bens
zijn , vindt men onverstund ook In den zin van oneenigheid genomen : om nlle onverstant ter neder to
leggen, ende vrede order de broeders to soecken,
D. P. EwcinR D. Van Kier onverstctnci g , onverstan-diglieid , onverstandiglijk waarvoor HQOFT en ande.
.en ook onverstandel g orverstanclelheid gebezigd
hebben.
OJNV.ERSTERFELIX, bijv. no en bijri. Dat niet versterft :
lot onversterfl ke gedachtenis. HOOFT. In onversterfl L•e eer. L. BAKE.
ONVERTOGEN, bijv. no en bijw. Zonder vertraging,
zoiider uitstel; orn b j de gecvesten onvertooghen 1eDd5
8c1zezc
-
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Scheidt te kelpen vol•deren• HooPT. Met eisch van
onvertooghen antwoordt. F-I00FT• Onvertogen regc
is hetzclfde als kort regt. Dit onvertogen komt van
on en bet deelwv. vertogen , van vertggen , vertuigen ,
dat is vertrekken. Dit vertrekken beteekent ook uitstellen. Zoo zegt VONDEL : teru'gl de tqt die feest vert reckt. Zic vertrekken. Onvertogen gebruikt men ook
voor stout, onbedachtzaam, onbetamelijk : h sprak
Been onvertogen woord; dat is een woord , dat binnen

den mond niet wordt gestuit , maar hetwelk men zich
waar laat ontvallen ; een stout woord.
ONVERWA.CHT , bijv. n. en bijw. , (bet bijw. is ook onverwachts), onvei wachter, onverwachtst. Onvoorzien , schielijk.
()NVERWACHTS , zie onverwacht.

ONVER.WEL ELIJK, bijv. n. en bijw. , onverwelkelijker,
onverw4elkely ks t. Hat niet verwelkt , niet kan verwelken
de onverwelckelicke kroone der heerlickhegt. BIJEELV.
'door onverwelkelgk wordt dikwerf onverwelkbaar ge-

ezigd , hetwelk HuYDEcoP. of keurt.
O NVER\VRIKBAAR , bijv. n. en bi w. , onverwrikbaar
e'er , oriverwrikbczrtrst. Hetwelk men niet verwrikken
k.an: op ornverwrikbre statten. VOND. Bq HOOFT On' r 'r 'I eiq L

OiNVERZELLIJK, bqv. n. en bijw. , onverzellgker, onver
. e 11 k st. Met Wien men niet omgaan kan. Het' lat. ins cinhilis zet HOOFT door onverzell jk over.
o VE z E TTELI K , bijv. n. en bijw. , onverzet tel /ker ,
n: ver Pt tel Jkst. Die niet to verzetten is : bq 't graauw,
't Welk onverwettel jk niet weeten rvilde. HoorT
Vast , onverannderl k : een ornverzette4ik vooi'nemen.
ONV RZOENLIJK, (oak onverzoenbnnr) , bijv. D. en
, onverzoenl/ker, onverzoenlif kst. Niet te verzoei

eene onver oenl ke vijondschap. . laer' onver lm
z oenbren revel s zlde,a nocli eclel bloet, noch grijze
cclirc'clen. F+ooT• C)udt. onzoenlijk.
(NVLAAT , m., n -erv. onulaten. Een geheel veroucderd
wOOrrd ; bet hhoogd. Linlath. KIL. en MEYER verkiaren
i en :

het door uilheid , nmorsi ;lIeid , slordi;heid , scbandelijk=
bt^icd, ; o neig. is het een beef, glut. Zoo ook ' onviniig.
On scl.4jnt cezne versterking aau te duuiden , en ulaa t
meet
.

O
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moet drek , vuilnis beduid hebben. ADELUNG beroept
zich op bet wend. bloto , ploto , drek, In de dagelgksche taal , hebben wij nog ,lets, laf,, ook dat z9ne schoone kleur niet weer heeft. Zte onverlccat.
OINYOGEL , veroud. , nn. , meerv. onvogels , onvogelen.
Roerdomp , putoor. On heeft bier de beteekenis als in
onhout enz. Het kan zgn , dat deze vogel van zone
wangestalte, of liever wangeluid , zynen naam heeft.
ON VO L, bjv. ne en bijw. , onvoller , onvols t. Niet vol:
bw den zeer onvollen Raadt. Ho0FT. Van bier onvolheid HOOFT . Zamenstell. onvolbragt, onvoldnnn ,
onvoldaanheid , onvoldragen , onvoldrukt , onvoleind ,
onvoleindigd , onvolkomen , onvolkomenlieid , onvolkomenl jk, onvolleerd , onvolmaakt , onvolmciaktelgk ,
onvolmaaktheid, onvolprezen , onvolstrekt, onvollogen , onvollooid , onvoltrokken , onvolvoerd , onvol-wassen enz. Zoo ook onvoldoenlzjk , wien men niet
volcloen kan , onvolledig , onvolledlgheici , onvolstaanbaar, onvolstandig, onvolstandiglieid, onvoltoo e41k , onvolwro ch t enz.
O NVOORDACEIT , bjv. n. en bijw. Waarop men voorbeen niet bedacht is geweest ; jets antlers dan onverdaclit.
Voordachte en or voordachte onkosten.* HOOFT. Z0Q
ook onvoordacktig, bij K. v. MANDER.
OIN VOORZIEN , bijv, n. en bijw. Niet voorzien , onvervacht : bq onvoorziene toevallen. Het bijw. is ook onvoorziens : iemand onvoorziens aanvallen. Hiervoor
zegt HooFT onverzien.
OINVOORZIENS , zie onverzien.
ONVREDE , m. Het tegendeel van vrele , oneepigheid
twist, viyandschap : ziet, waer onvrede is. 11ODEN3.
Oorlog: in 't Lant an Triere werd oec onvredee
L. v. VELTH. Voorts to onv, recde , voor ontevreden
Tisipliernes was droeviglt en t' onvr. eerie. HoorT.,
To onvrede is derhalve taalcnatig ; schoon orctevreden
waarvan reeds ontevredenheid , thans meer in gebruik is.
Van bier onuredelgk , onvredig, onvreedzaanz, on
.

.

vreedzaamheid.

ONVREEDZAA111, zie onvrede.
ONVRIE1i D , m. , meerv. onvriend'en. Eei vriend , die
een v9and geworden is: zip► z jn onvrienden geworden.
Van orient erg onvrient zelfs be(s^eent. J. in HArSa
-
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Van bier onvriendelzyk , onvriendel#kheid , onvrieaa.:
$chap.

ONVRIENDELIJK , zie onvriend.
ONVRIJ, bijv. n. en bijw. , onvrger, onvrgst. Niet vrij ,
gedwongen. Ook niet vrij van belasting : m /n goed i
.flog onvrij. Onveilig : een onvrge weg. Waar men
-ligt overloopen of bespied word t : eene onvrge kamer.
\rerboden : met onvrqe 'goederen inkomen. Beroofd :
raeckt my orwrq cyan mine s nnen vgve. CONST. D:
MINN'* Van bier onvr held , orivr r,'gheid. CAMPHUY-.
ZEN. Bj KIL . heeft men een wverkw. onvrijen , onveili ,
-

-

maken.
.
ONVRO, bijv. n. en bijw. , van on en Pro, d. i. blade,
waarvan vrolgI. Oruro is derhalve treurig. Bet is reed's

'Vero"d er d.
ON VIB OED , bi v. n. en bijw. , onvroed er , onvroedst.
iNlet vroed , onwij s , dwaas , verstaindeloos , zonder be-.
leid : onvroet orr.►, geldt to bewaaren. HOOFT. Hoe
-

-

dattet cut onvroede volck maeek•eclen.

GouTS. KRON.

Van vroecl , waarvan bevroec:len. Van bier onvroedelgk,

cnvroedheid. Ails bey int to verouden.
O.NVR.00 . , b}jv. nor.. onvromer q, onvroomst. Eigenlijk
iemand of lets , die of dat gcen nut , baat , voordeel aan„b reng t , niaar schade en n adeel. In lien zin noemt men,
its Gelderland , onuroo m zaad , - al s de korrels loos en
-

-

zonder meet zign. In - eene-n bepaalden zin gebruiken wij
:hct voor iemand , die de godsdienst, Welke bij belgdt ,
Act beleeft. Zoo als vr•oonz ook rapper beduidt, zoo
is onurorom 1taf lhsrtig. Bij de O deco kornt 'dikwijls eeri
zeiist. n.. onvt'ome voor , in de be.teeieriis vane schade
nadeel : tot, ewer om'romc. KL. KOLYN.. * Te harem
or^vrooinen. M. ST. Zic vrome en vrornen. , Vail bier
onvromelijk , onvromigheid , en.
OINVBUCHT, v. Onvoidragene vrucht, rnisciragt. Van bier
on✓rucht/iaar,, niet vruchtbaar : eene onvruchtbare
uronw. . en onvruchtvaar 'velcl , land enz. Onvr uchtba re jareno Onvruchibaar in - deugden. --- Onvruclitbanrheid , onvruclitbaarmakend , enz.
ONVRUCHTBAAR , zie onvrucht.
ONWAARD , (ontveercl) bijv. n. en bij.w. , onwaarder,,
onwaardst. Niet waarl : die onwaardt ' zo eed'len
zaarn. VOLLENJI . O$) kleinen pr9s gesteld , mingeacbt
dat
,,

,

-

ONW.

S

eat htj de urucht an 7n eerste echtgenoots&lap
niet to onrvcaarder had. HOOFT. Van • Bier het zelfst.
naamw. onnvaarde , minachting : mer dat wa8 mit grow.
te'r onwaerde. M. 'St. ' Flet tegendeel von prijs .: de on.veerde der tuchtg0ederen
LANDR. VAN VELUW.
.

Laakbare toestand : ik lc-tat dat . in z/r, e. waarde en
onwaarde. Gruwel: een lose Waglie (bedriegelijke weeg'schaal) is onwaerde' voor Code. BLJB. 1477. Van hiex;

onuvaardig , Qnwaardigheid , ont 'cxardiglgk..
ONWAARDE , zie ont aard•
ONWAARDEERBAAR , bijv. n. , onwaardeerbaarder,,
onwaardeerbaarst. Dat niet gewaardeerd kan wore#en.
Ook onwc arde'erlgk. Van hies onugardeerbaarheid ,
onwaardeerl klzeid.
ONWAlNKEL , bijv. n. en bijw. , onwankeler, onwan1 elst.
"Nie't wankel , vast: ee,'i ' Atlas van onwank'len stand.
OUDAAN . Door -uw onwankel W-vQord. H. DE Gnoo r.
Ook oncvankelbaar, die nict wankelpi kan. Van her
onrvankelbarzrizeid.
ONWANKELBAAR, zie on,vankel.
ONWEDER (onweer), o. , meerv. onweclers. Zeer ongestuirnig weer. Men gebi uikt het gewoonlijk voor storm of
donderweer; : er kwam een verschrikke4,k onweer op
Van 't oncveer- d'c f en c oof.. PooT. Oneig.: onweer
vnn verraet en iietsch hedrogh. J. DE HAFS. Hier van
is een on ers. werkw. gev'ormd : let onweerrt. Zamenstell.
onweersbui ,' onweerthoofd , waterpilaar , onweersoog el,

die, door zijn geschr.eetm , een . radererid onweer aankon.
digit ; oneig. een voorspeller van onheilen; _. oncveers'svolk enz. .Hoogd. Ungewitter, bj OTFR. en NOTI.

ungeuuitter , ungeuuittere.
OINWEDERLEGGELIJK , (onwederlegbaar),, bijv. n. en
bijw. , oizwederler gelqker , ontvederle.gge4fkst. Ilet
well men niet wederleggen kan: door onied'erleg timel ke
bewijsstu /cken aantoorien. B6G. Van bier onavede>•legg eliikhe cl.
ONWEG , m., meerv. onuegen. Een ongebaande weg .
r^
ook een doolweg : den ciootschen onweg kiezen. Vona.
Diet verreten mEnschel Jk geslacht sleet den orwegh. iii. V ONTO.
O NWEINSCII, in., nleery.. orzwen sclien. Tegenzin , sprit w
en onwennache to 2L, n ge and an ecu ,ter =d5
4c

ONW.
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4ice mensclie. K. VAN MANDER.

Van her o_

wenschbaar : dit is onwenschbaar , net te wenschen.

VOND.

O N WVET , (bij KIL . ook oncvet-te) , V. , meerv. onwetten.
Onwettig stuk , onwettige zaak. Veroud. we Van bier
bet bgv. no en bgw. , onwette4/k , waarvan onwettelgkheid ; onwett ig , onwed tigheid , onwettiglgk.
ONWETEND ( oudt. ook onwetig onwustig,) bqv. no en
bgw, onwetender , onwetencdst. Dom , onkundig ; ook
onbewust ; voorts zonder kennis of achterdocht. Van bier
onwetendheid , oul. onwetenschap : in den trjd onser-

onwetenscliap. D. P. ENCHIRID ; ook bq WESTERBAAN.
Het bgw. onwetens is ook in gebruik : dat is onwetens
gedaan . Voorts onweteling , b9 J. DE BRUNE.

ONWETTIG , zie onivet.
ONWEZENLIJK , bijv. no en bgw. Dat geen bestaan heeft,
niet in aanwezen is : 't onwezentl# tot wezentl/l; to
maaken.

HOOFT.

ONWIKKELIJK , bijv. no en bqw. , onwikkelgker , on wikkelgkst. Dat niet gewikt, gewogen kan 'worden:
onwikkelj/k gewight steekt in zqn woordt beklemt.
HOOFT.

ONWIL , m. Het tegendeel van wit. Zoo komt liet , in
den zin van een verbod , voor , in het berijrnde Onze
Vader, bg J. V. MAERL.: ngeman dijn onwille doe.
In eenen godgeleerden zin beteekent bet wederstrevigheid : utv onwil, niet uwe onmagt, is daarvan de
oorzaak. Van bier onwillig, onwilligheid , onwilliglgk.
ONWILLENS , bijw. , van on en bet werkw. willen, met
den uitgang s, gebruikelijk in de spreekwijs : willens . of
onwillens. Die onwillens bluet ghestort hebben.
1313B. 1477.

ONWILLIG , zie onwil.
ONWIND , m. , meerv. onwinden. Geen wind; tegenwind :. het zuijden streckt schips wind en onwincd
voor den vloed. Vo'ND.
ONWIS, bijv. n. en brjw. , onwisser, meest , zeer onwis.
Onzeker, niet gewis: de tijt van 't onwis leven. VOND.

Op een gemeen Neil te hoopen, dat onwis en wildt
te zoeken we... 1 IooFT. Van bier onwwisheid.
-

ONWRAAKBAMI , b^v, no en bijw. , ontpraakbanrder,,
on..

ONW, ONZ.
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onwraakbaarst. Niet to wraken , onberispelgk : een
ohrvraakbaar getuigenis --bewiJ's.

. , onwrikbaarder, onONWRIKBAAR , bijv, no en bqw
cvrikbaarst. Niet te wrikken : onwrikbaar door z#n
t. HoOFT• Van bier onu'rikbaarheid.
wigt.

ONZACU'r (onzaJt) bijv. no en hijw. , onzacliter, onzachtst.
Met zaeht : een onzacht bed. Hard , wreed , raw : met
geen' onzachten last. HooFT. lemancd onzacht be.
handelen --- bejegenen enz. Van bier onzachtheid.
Zamenstell. onzachtmoedig, , onzachtmoedigheid.
0NZM)ELIJK, bqv. no en byw• , onzadelgker, onzadel#.9t. Niet te zadigen ; anders onverzadelgk. Onzadeligke gier en HOOFT
.

.

ONZALIG , bijv. no en bijw. , onzaliger , onzaligst. Het
tegendeel van ' zalig ; ten hoogste ongelukkig : wie de
^n8heid ende de roede verachtet die is onsalich.
;O ESL. Een onzalige staat. Van bier onzaliglteid.
Reeds bid NOTK. unsalig, bg de zwab . dicht. unsolic

ongelukkig0
ONZA'r, bijv. no en bqw. , onzatter , onzatst. Niet ver-zacligd. Fig.: onzatte u.'raeck. "VOND. Van Icier on
zatheid.
ONZEGE , V. Verlies , nadeel : mazer dese seghe was
t'onseghe. lvi. ST. Veroud. w.
OIN Z EKER , bijv. ' n. en bqw. , onzekerder• , onzekerst.

Niet zeker , niet verzekerd : eerie onzekere nit komst.
I-let is onzeker , of enz. Met een' tweeden naamval
daer h j ' ingns onzeker is. CONST. D. MINN. Van bier
onzekerheid.
ON Z IEN LIJK , bijv. no en bijw. , onzienli ler , onzien lijkst. Dat door het gezigt niet vernomen kan worden :
het beeldt des onsienlicken Godts. BIJBFLV. Syne
on:.ienel cke Bingen BUBELV. Van bier onzienlgkheid. Men zegt ook onzig tbaar : de onzigtbare wereld , de wereld der geesten. De onzigtbare kerk; in
de godgelecrdheid. Onzigtbaar is, oneig. , ie'mand , die
zich schie'lijk verwijdert : ik maakte rnq onzigtbaar.
Van bier onzigtbaarheid.
ONZIGTBAXR , zie onz enljk.
OINZIJDIG , bijv n'. en bijw. , onzyd•iger, onzijdi^gst.. Die
.

-

aan geene zijcle overilelt ; die' Beene zijde gekozen heeft ;

die onparti dig middendoor gnat: een onz c1lg gescfiied-
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$chi'9er. la den OoiIog oni/d&g b/ijen. Een
zjdig .'erhaal. In de spraakkunst : voorden Pan 4et

onzi/dige gesiacht , die marine1f noch vrouwel. zijz.
Eeu orizqdig werki-i-'oorcl , dat bedr. rioch Iqdend is.
Van bier oizydigheid , in al de gcnoemde betecke
nissen.
ONZORG , V. , meerv. onzorgen. Gerustheid : onsQrglz
iegerz flus of merglieiz. C. HUYGENS. Van bier onzorgelqk , veilig , onzorg2UldZg , onbezorgd. Voorts onzoigu/dig1zeid , on z orguIdigiqk.
ONZORGELIJK , onzorgu/dig , zie orzzorg.
DJNZOUT , bijv. n. en bijw. , onzouter,, onzoutst. INiet
zout , zouteloos : inclien het 8out orisout Wort. JJij]3ELV.

OOD , oocle, ode , zie kielnood.
OOD , veroud. bijv. ii. en bsjw. , ooder (eertq*'ds ook oder),
ooclst. IJdeI , letlig , waarmede het Ii. Paide, bet itale
puolo vermaagscbapt is. In eeneri bepaalderen zin , beteekende het ledig van. menschen en van alien arbeid,
welken niienschehjke v1jt aanwendt ; dus woest , onbewoond,
onbebouwd. Orieigenlijk eindelijk gaf het te kennen (zie
oodelgk , oo1ik) iets , dat geene inncrlçjke waarde heeft,
ijdel. Misscbien behoort hierheen bet eng. odd : an odd
kind of bu8inees , eene slechte zaak. Dit ood is bet
js1. audur,, bet kinibr. eider : in het moesog. beet authicki; eeneeenzame plaats. Ision. ocllzin , eerie woesLenij , zW. oecle , jsL eide en aucla. WACHTER viiuit
:bet vermaagsciiapt met bet gr. oo , alleen , eenzaarn oirtt',
verwoes ten.
OODELIJK, zie oo4/A'.
0. , meerv. , in somwige gevailen , oofterz. Elke
OOFT
cetbare vrucht van bet groeijende rijk , NNelker zaadkorre]eii met cene vleezige bedekking owgeven zijn , zoo als
wijndruiven , aianassen , nieloenen euz. In then vijduitgestrek ten zin schijut bet VOND. te nernen: hoe iuve
inaeischappz/ ooJten her'aert .sleept. In bepaaldere
betecken-las verstaan wtj door ooft boornvruchten, welker
zaadkorreien met cen zacht bekleedsel omringd zijn. In
den engsten en niisschien allereigcnlijksten zin, beteekent
bet appelen en peren: inrn wiizterooft is vervroreno
Gulcltrz ooJt is inalseh. PooT. In '1 .'erboc1en ooft
'cn Eden. M. L. Zdfs gebruikt POOT but van ecneri
en,

OOG.

en'kalen appel, waar hi;, ?",et zinspe!ing op~n twist~
appel , zegt:. laa t .tocl; .,d"t~ fJ.oft niet heel; dODrSTlLJ
h.et; Deze d 1chteJ'lgke vrLJheld IS voor ons geen regel Van
navoJeing. - Men zegge ook niet: een appel is, maar
appelen z-gn een smalelijk Doft. Oneig, gebruiken
drchters het voor allerlei voortbrengse)s van vernuft en
smaak: bier '800ft uit Pindue lugten, P. BAKKER.
Za-mensteU. oaftboom, ooftgaarde, ooftmarb t , ooftwarande- B6GAERT. Ooftbeee , ooftuloeb, Moox,
In de beteekenis van appelen en percn komt dit wooed
hij O'TFRID. voor , en heet obae, NOTK. obaso, VVILLEn. obae , obeze , hoogd. Obis.
Hetis zeer denkelijk ,
dat appel en ooft ; die in uitgang alleen verschillen ,
eenen oorsprong hebben,
GOG, oge , zie het voJgende DOg.
OOG, 0., meerv, oogen. Het zintuig des gezigts bij menschen en dieren, Eigenlijk: bruine ; blaauioe , eeere
oogen, Bier ea t It!! met bebre ten' Dagen. K. BRANDTo
Een -kwaad Dog op iemarid hebben, hem wantrouwen,
Bet Dog des meesters maabt de budde vet, spreekw,
Zoo lang mij de Dagen open staan , zoo lang ik leef..
Zi'/ne oOlfen toedoen , ook sterven,
Oo(~elJ in het
Itoofd. hebben , snedig en voorzigtig zijn. ZiJne DO/fen
uitkfjlcen, zegt men van nieuwsgierigen, A /s gij uti)
oo.l. J' door al het sch.oori laat ecoeaen, G. BIDL. Ie-mand de Dagen. uit st eben, Fig.: de eon steebt den
anderen Iiemellich.ten de oogen uit, verdooft door haar
licht derzclver glans.
Eenen regter de oogen uitete»
ben ; hem door verblindende geschenken bederven, BiJ~
deee gelegenlzeid !Let DOl! te slaan op de biijken van
godliJlcf! (l(estrenglzeid. FRANTZEN.
Ben o-og in het
zeit houden , op alle onverwachte zaken naauw toezigt
nemen, Lemarule oagen blinden , aerblinden , be,g'ooclielen, De (l(eillleit maabt onze oo een du i st er• •:}.
13RANDT.
Bedwing het al te welig oogh, G. BRANDT.
Doe dat aiet i het geeft te oeel DOg, het maakt ~ nat
anderen te veel o pmerken,
Dat geeft maar .s cliele
Dagen, verwekt maar nijd, Een Dog, cenen schijn ,
glimp aan iets geven: om achtbaa rder o0!fj1L aan de
vleijerije te geeven. HOOFT. Hy .l[unt hem liet ficht
in de oogen niet: In de oogen druipen: if zal !let
hem in de. Dagen laten druipen , dier hetaald zetten,

u-:
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OOG.

.Iemand in cle oogen durven zien , hem niet ontzien.
-Iemand zand Ln de oogen werpen , hem bedrieg en ,
D a t is in mijn oog heel ,'vel; alles in de dagelijksch e
taal. In het oog loopen , spoedig opgemerkt , met weerzin
vernomen worden. In het oog steken , niet verveling en
verdriet , met afgunst en nijd beschouwd worden : in 't tiinmeren zijner prachtige hoeve , die den voortplantelang en Laster in 't oog steekt. BóG. Iemand in het
oog houden , naauw iemands daden gadeslaan. Iets in Toet
oog krijgen , iets beginnen te zien. BÓGAERT. Met het
voorz. met : met beide oogen toekijken. Hij wilde
hem wel met de oogen duoden. Met naar : iemand
naar de oogen zien , op deszelfs wenken en bevelen letten. Met onder : iemand iets onder vier oogen zet
, zonder het bijzijn van anderen. Hij brengt mij
de zaak onder liet oo;'. Den dood stoutrnoedig onder de oogera zien. Kom niet onder inijn oog. Niet
op : op liet oog schijnt het goed , naar liet eerste aan zien. Iets op liet oog hebben. Met uit : uit andere
oogen zien , anders over iets oordeelen. Uit het oog
uit het hart. De dief ziet hein ten oogen uit. Ga
uit mijne ooggin. Uit zijne oogen zien , op iets wel
acht geven. Jij liet hem geen oogenblik uit Tiet oog.
Rij raakte veg uit het oog. Iets uit het oog verliezen. Met voor: voor liet oog der wereld. God
voor oogera houden. Iemand een rad voor de oogen

draai/en , hem misleiden. Geene hand voor de oogen
kunnen zien, &ellencle den breden Raad voor oogera.
HooFT. Verder worden aan andere voorwerpen ook
oogen toegeschreven: Gods oogen zijn, in den bijbel-

schen stijl, Deszelfs alwetendheid. In dien zelfden stijl
spreekt men van zielsoog, verstandsoog, oogen des
eerstands. Eindelijk wordt dit woord, vaak, oneigenlijk
gebruikt van vele andere dingen , die, in hunnen uitwen-digen vorm , met een oog eenige gelijkheid hebben. Zoo
noemt men de stippen op eene kaart of eenen teerling
oogen. IHooge oogen werpen. De meeste oogera

hebben. Tegen twaalf oogen dobbelen, eene zaak
zonder eenige kans ondernemen. De oogen op eenerg.

l)gauwestaart. Van sommige openingen wordt liet ook
bezigd : liet oog eereer naald. met oog van eert haak.
Liet
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Het Zijn maar haken en Qvgen , netelige , nietige ,
ver warde beuzelingen. Oog in een net , in eene anker-

schacht. Een rock vol oog skens. BIJBELV. Figuurlijk

noemt men datgene een oog van iets , dat hetzelve tot

luister en sieraad verstrekt : o ooge onzes Vaderlant•s ,
Kui g de Groote 1 J. DE HAES• Van God : eeuwig
Oog ! dat mij ziet schr'j ven. BIDL. Voorheen was dit
-woord ook vrouwel. De zamengest. woorden druipoog,
eenoog zijn naar den aard der taal mannel. of vrouwel.,
een man of eene vrouw , die druipende oogen — die
maar een oog heeft. Van hier oogel jk , dat voor liet
oog wel staat. Zamenstell.: ankeroog , arendsoog,
,f ree isoo en , in de_ geneeskunde gebruikelijk enz. Voorts
oog blinde voor de
oogappel, bij OU DAAN , oa
oogdeksel
, oogdienend , bij
b ij DE BRUNE,
paarden, bid

HOOFT , oogendienaar , een geveinsde knecht , oogen
dienst, oogendragt , etter der oogen, oogenhoeL ,
oo g enhol , oogenklaar , een kruid , oogenloop , oogenvloed, oogenloos, oogenloosheid bij HtYGENS , oogen.
schemering, oogenschijn, waarschijnlijkheid , oogenscli jnli^k, oogensch]nlikheid , oogensehouw, in oo.
genschouw nemen, naauwkeurig beschouwen, oogentr•oost , zeker kruid , oogenzalf,, ooggegluur , Boom
DER KENLA., ooggetuige , ooggeíuigenis , het oagknikken bij SFLs , ooglied , ooglonken , ooglonking,
oogluiken , met geslotene oogen iets toelaten , niet naauw
toezien: eenigher mate dient er gheooghluiijkt te
worden. DE BRUNE. Oogmeester, oogmerk, toeleg ,
oogmik en oogmikken bij RODENB. , oogpijp, traan-

pijp , het oogscheel-, ooglid, oogstraal, bij MooN.
oogvlies , bij VOND. en HOOFT; anders oogschil, oog.
steen, ambersteen , oog tand , oogwater, oogu'eiding ,
vrij uitzigt in de ruimte, anders oogenwetde, : oogenweide hebben. Oogwenk, oogwinkel, oogen-

hoek , oogwit, oogenzienlijk , waarschijnlijk; ook openbaar , voor het oog: dat Christus opglhenomen is
oogensienlic. D. P. ENCHIR. Ook fraai voor het oog ,-

bij HOOFT ooggezien , ooggezienheid , ook oogzier:
hunne paarden niet oogheien vocht van. leest , nocfit
van snelheit. Bij de Ouden komt ook oogtiend voor
in den zin van blijkbaar: _J"- sc jnliclt waere , ooc• liscerlt ,

ooc.
siert , ende kennelick. ZOENBR. VAN -HErnt. v. W Ra
DEN, 1287•
Moesog. aiigo , alern. (ztb lz , angels. eage , zw.
doen. oije , hoogd. 4uge , frankd. ouga , kimbr. aug,
ijst. aicga , eng. eye. HESYCHIUS verklaart oxxo; door
aoO?oç, waarvan het lat. oculus : c,v5,cs heeten ook gogen. ?
ital. occhio , sp. ojo , fr. oeil.
Wij hebben nog een ander woord , met eene zacht
lange o oog , oge , bij KIL. ooglie , oghe , aeg he ,
aug/te, in de beteekenis van eiland, zijnde niet de
voorste hélft van eiland , ' zonder twijfel , door eenen
anderen tongval , hetzelfde woord. Dit is nog overig in
I.nngeioog , sp leeroog, Kalundsoog, l'alkoog , Scltie,rmonnikoog , Rottumuog enz. In het angels. eage , ig

en ijg , een eiland , ierl. oghe , vries, oge , zw. v , ijslo
e j. FESTUS getuigt , dat de Egeisclie zee naar de menigte harer eilanden dien naam draagt. Het komt niet
het hebr. een eiland , overeen.
OOGELIJN, o., meerv. oogel jns. Eigenlijk een klein oog,
een oogje. Zie lijn. Dit is een vang die weinige veroti
derde naamwoorden , die , bij latere schrijvers, nog dikwits voorkogen , doch in eenen olneigenlijkken zin , i v
:navolging van grieksche en romeinsclhe schrijvers , die
hun o iL^ s oculus en. Qcellits , zoe> bezigen. .fats
vindt men het bij PooT voor iets , dat ons waard als
onze oogen is : m jiz oogelijn , enz. HooFT gebruikt het
voor luister en sieraad , als hij HUYG. eega oog helijn a^

]het hof van FR. HENDrUK noemt. Zoo draagt , bij K.
BRANDT , MARJA STUART den naam van een oo^c el in
van ongefi•onste deugt. HooFT beschrijft Neerland ah
dat ooghelijn van Europa. Bij BóG. heet Batavia liet
oogel jn van Zl eerlanclschi Indien.

OOGEL, b. en o. w., ik oogde, heb geoogd. B ecir.
naauwkeurig zien, van verre zien, door het v ernaauwei ..
van de oogleden : gij poogt ons nakend loot ons uit ciemuen te oogui. DE DECK. Onz. , in dezelfde ij `eeke
nis; niet hebben: zoo ver iaen oogeis kost. VON L.
Mikken in het schieten ; onz. , met hebben:: hij hee,
zijnen boghe gheslpannen , ende oog het. DoRESL. Op
iemand oogen, het oog op hem houden. In aanmer-

ing netnel bedoelen; oogende op h .cnzeiz mannen-moed.

OOG. 435'
moed.
VOND.

L. Tflr. Oogen , in eenen bedr. zit , komt bij
i n de bcteekenis voor van enten , oud. ocuIe

ren : liet inzetten en het oogen. Van hier ooging.
Bet cleelw. geoogcl, met Oogcri voorzien komt, met
uitlating van het voorzetsel ge , in zamenst. voor , als
ljruinoogd
, zwartoogd. enz. SciLoonoogde Juffers.
12
ELSEVIER. Van hier de zamdug. 81aroogen , werzkoogen, beoogen, blikoogen knipoogen, enz.
OOGENBLIK , m. en o,. nieerv. oogeizblikken. Eigenlijk
heteekent dit woord eene snelle toesluiting van de oogle.
den. Zie blik. Bq MooN. komt dus voor : uit de bar...
ning hem met gloeiende oogenbuikkeiz ciarispuwenci.
Men neemt het anders , oneigenlijk , voor die kleine da-.
ring van tijd , die er in een oogenblik verloopt , welke
men zich als ondeelbaar voorstelt ; voorts voor eenen zeer
korten tijd : in den lesten oogeiiblik. VOND. Op het
ze{fde oogenblik. HooFT. Van beide geslachten is het

onz. meest in gebruik , schoon blik mannel. is. Voor
oogenblik bezigt D. SMITS oogu-'enk : En had op eene
plaats geen oogwenk rust of duur. Van hier oogen
blikkelq i&.
OOG ENSC [lIJN , oogenschouw,, zie oog.
OOGLUIKEN, oogluikend, oogmerk , zie oog.
OOGST, m. , meerv. oogsten. Eigenlijk , de jaarlijk—.
sche inzameling van veldvruchten : tareenoogst, graan-.
oogst , gerstenoogst , naoogst. Een vroege . een
late oogst. In verdere beteekenis , de inzameling van
andere voortbrengsels , die anders niet tot de veldvruchten bebooren: druivenoogst, wijnoogst. Fig. be~
teekent het den tijd, wanneer de veldvruchten ingezameld
worden: in den droksten oogst. POOT* De vruchten,
die ingeoogst worden, of nog kunnen ingezameld worden;
in den verhevenen stijl: de harde paerdehoef vertreet
de welige oesten. POOT. In verdere figuur, is het
beeld ontleend van eenen maaijer, die met zijne scherpe
sikkel het rijpe koren afmaait: die eenen oogst van lij
ken maeicle. J. DE HAES. Van hier beteekent het, oneigenlijk, eene groote menigte: in de.-en oest van brie~
'en. HOOFT. J?Vij willen nu een oogst van -'loten aerz
zien bruisen. ANTON. Zamensteil. oogstmaand, oog-st-á»
4/d. Van hier het w. oogsten, veldvruchten inameIen,
zamenst. inoogsten.
Oogst,
Ee
-
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Oogst, pegst, oest , nedea's, aus1 , (leen. host, Walk
atvst , fi'. aoi't , dat en oogstrnaanci en oogst beduidt.

omdat in de meeste noordelijke landen van Europa de
inzameling van de veldvruchten in augustus , de oogstmaand , voorvalt, is het denkelijk , dat oogst uit augustus ontstaan is. L. TEN KATF. denkt hier aan liet orde
oeken vermeerderen , hetwelk met augustus , augeo ,

oogst uit eengin wortel is.
001 , v. , meerv. ooijen. Het wijfje onder de schapen , het
tegendeel van ram : tertvyl dminadab zqn graege
lammers met de vruchthaare ooien weidde. MooN.
Zamenstell. ooilam. Het komt met het eng. ewe over-een. In het gr, is w s. zoowel eene ooi als een ram,
waarvan het lat. ovis , sp. oe ja.
OOIJEVAAR , (hij KYL. eijber,, eber, odebaer, odevaer,,
oudevaer , ocleber , oedebaer , oijevaer, heijlover , in
Gelden. (Leilever) , in. , nneerv. oogevaars , oo Jevaren.
Een bekende groote trekvogel: liet uitgemergelt volk
liet geenen oijevaar leven. VOND. In den BIJBEL van
1477 vinden wij , even als bij KIL. , ook odevaer : die
zwaluwe ende die odevaer enz. Zamensteli. ooievaarsbeen, ook oneigenl. voor iemand , die lange dunne
beenen heeft ; oogevaarsbek , ook zeker kruid ; oo evaersnest , enz. Van hier het w. ooijevaren, hetwelk
HALMA verklaart , door verzamelen , wegnemen.
MARTIN. gist , dat de naam oudevaar de oorspronke-

lijke is , den vogel of om zijnen hoogen ouderdom gegeven , of om de teedere liefde, welke hij, in den ouderdom , van zijn dankhaar kroost ontvangt. Misschien is
de eene of andere bijgeloovige achting voor (lezen vogel
de bron der benoeming; of wel is de grond in een natuurlijk verschijnsel te zoeken. Men weet, dat deze vogels , in het laatste van den zomer, met geheele benden
zamen scholen, en onze koudere oorden verlaten. Om
die reden leidt L. TEN KATE het woord af van ode,
o e , angels. ede , edo , een troep., en garen, d. i. trek
ken, omdat zij met gansche troepen wegtrekken. ScHi R7.
zegt: « Edebar, ciconia, avis peregrinans. Belg. ede-

« far, ab ede , avis et faren, proficisci."
OOIT, een bijwoord van den verledenen tijd; te eenigen
tijde: zoo zuiver als het sneeuw ooit van den hemel
viel. VOND. Qui. werd liet ook voor altijd gebezigd :
ick
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Lek hoor, dat de tongiie o ,•t veel quaet heeft ghe.dzen. J. MoERI'T•
OOK, een voegwoord van zamenbinding. Het wordt op
naeer dan eene wijze bij ons gebruikt. 1 ien neemt liet voor
eene enkele verbinding : 1Lij i3 er al: morgen koen ik ook.
Eene verbinding met nadruk , en voor zelfs : priesterlijke
waardigheid, bij de Joden ook boven de koninklijke
gesteld. Achter niet alleen : niet alleen is hij los
van zinnen , maar ook slecht van hart. Men gebruikt
het tevens ,., wanneer men zich op eene onzekere „ twijfelachtige wijze uitdrukt : of ik ook in desen nacht eenen
man hadde EIJBELV. Zeer dikwijls komt het in vragen
voor, vooral , als men eene stille tegenwerping verwacht
komt het u ook gelegen , dat ik u bezoeke ? Als men
de zaak eenigzins betwijfelt : zoude ik ook tvaerlick baren BIJBELY . Somwijlen gebruikt men het in eene verdrietelyke luim : is het rnu ook tijd om te slapen ? In
de gemeenzame verkeering gebruikt men het als een vraagwoord : dat was lief. Ook ?
.

?

Ook , goth. auk , big KER. en IsiDOn. auh , WILLER. ,

OEFRID. en TATIAN. aula , hoogd. auch. Hiermede
komt overeen liet hebr. ¶ , het lat. ac en het gr. x t.
Het woordje beduidt in den grond zoo veel als b/jge-.
voegel , daarenboven , en is met het goth. aukan , vermeerderen , verwan t. Het gr. c v v , het oudlat. acccare bij PLAUT. , en het nieuwere augere zijn uit deze
bron.
OOLIJK (oodel^k)op bijv. n. en bijw. , oolijker,, oolijkst.
Dit woord, dat van ood afstamt , heet eigenlijk ledig
maar wij gebruiken het in eenen oneigenlijken zin, voor
ontbloot van innerlijke waarde. Zoo gebruikt het CO*
HUYGENS voor gering: 't was noch yet oolickers . 't
was een onkundigh fier. Ongegrond , beuzelachtig
oo4/ke zorghvulcdigheden van luiden, die 't naauw
zoeken HOOFT . Slecht: dit volk, I erooit en oolj&
.

Bewapent. HooFT. Zijn' de tijden nu wat olijk enz.
G. BIULUO . Loos en doortrapt: iemand oolzjk bedriegen. Een ooljk meisje. Op de Veluww en in Overijssel
gebruikt men het voor ongedaan, ziekelijk: hij is nog
zeer volijk. Ook voor oud en vervallen: een ooljk
huis. Van hier oolykheid.
DOM , m., meerv . ooms, ooroen. \Tacle•s of moeders
lbroe
Ee2
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broeler, vaderoom en moederoom bij •DQRESL.
nenstell. oomkool, een woord in de dagelijksche taal
gebruikelijk van eenen onnoozelen bloed, die zich ljt
foppen laat. 1\'ien vindt het bij den snaakschen PETRUS
BAARDT : en raeckt mijn oomkool dan in 't bedt.
Heeroom, janVoorts oomsdocltter,, OO1flSZOOÎZ .
oom , oudoom. In de dagehjksche taal , zet men het
achter alle eigennamen: Klaasoom , Dirkoom . enz. De
Duitsche Keizer noemt eenen wereldlijken Keurvorst oom;
misschien omdat dit woord , naar FRIscH , eertijds ook
neef beduidde. Er is nog eene zamenstelliag van het
woord o om , namelijk oomzegger, hij de 'JI'ekselaars in
agemeeii gebruik; en oomzegger8 zijn bij hen neven,
die tegen elkanders vaders oom moeten zeggen, of v-olle
neven: u'ij zijn Oomzeggers.
Oom , hoogtL Olieim , olim , angels. eam , in Zsvab.
en Zwits. ohan , olien, Het schijnt met het oude am,

eene moeder, aan, aanlieer., overgrootvader, het hebr.
eenen oorsprong te hebben. ADEL, beroept zich
voorts op het BREENSCIr-NEDERS. W00nDENE. , waar
het arab. am , door oom vertaald wordt. Zeker wordt
het arab. t22N van naauwere bloedvervvantschap gebruikt
en ons oom , zegt L. MEYER, beteekende oudtijds eenen
bloedvriend.
OON , verowl. voorzetsel, hetzelfde, als het hoogd, okrze,
beteekenende zonder: oon proef. SPIEGI-T. Oon
clragh. Oon artsenij. VOND. Zie ori.
OONEN, o. w., ik oonde, heb geoond. Een woord, dat
in Noordholland gebruikt wordt van schapen en varkens,
als zij jongen werpen: het schaap moet oonen. De
zeug heeft nog niet geooncl. Het is hetzelfde woord
als het eng, to ean, lanmèren werpen. Het is mogelijk
met ooi, ojs, uit eene bron.
OOR (oer, oir, or), een zeer oud woord, niet alleen in
onze, maar ook in andere talen. De eerste en misschien
de oudste beteekenis is die van groot, en van hier voor
treffelijk. Hierheen behooren de zameng. oorhaan, gallies 8ihiaticus inajor, ooros, oeros, ook a'eros, in
het lat. urus, - oorreep, Jan is naulicus major, hij
Km.; het oude ar, groot, hoog. Hierheen moet men

brengen het oude oorha'e, bj Kit., oorsprong, beginset 9
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d Gb hi► eengin, one gent jkeni zin daar het eigenijk
•

Bene opheffing beduidt ; Orliab heet daarom , in het
Iioogd. , zuurdeessem , hef, waardoor deeg opgeheven
wordt. Oor in oorsprong heeft dezelfde beteekenis.
Voorts beduidt het het eerste in een ding , eenen aanvang ;
eene der oudste beteekenissen , eene figuur der vorige.
Zoo komt het voor in het oude ooraan, , bij KIL. ooraene , overgrootvader. Oor kooit dus overeen met eer,
het goth. air , vroeg , het gr. ;„p , het krieken van den
dag en het voorjaar. , X 07 , 27 , het begin , het oude lat. or^a
bij C I ECILIUS ; en van hier orior en ordior, oriens enz.
In andere zamenst. komt het voor er en ver, als oorlof,
oordeel , oorbaar. Eindelijk dient het tot versterking,
als oorschalk , zeer schalk , oornnondig , grootsprekend.
Wij gebruiken het ook nog buiten zamenst. , als een zelfst.
naames. van het onzijdige geslacht. In dubbele beteekenis
komt het dus voor , deels voor znnike aardsoort , waaruit
metalen gesmolten worden. In Gelderland noemt men
dus die onderaardsche harde beddingen , die vol ijzerstof
zijn ; wanneer men het gewoonlijk oer noemt. Bij KIL.
wordt het vertaald door Jodiaa acuri et argenti , plumbi et argenti vena communie , origo, Zoo gebruikt
het M. L.:

.Honcdercl nzlhioenen zandjes
Fijn geaderd, scherp getakt,
Sluitende in elkanders tand les ,
Op hun Uroinest , 't oer , gezakt enz.

Hiermede is verwant ons erts, aarde , hebr. rl , Van
hier oorig (oerig in Geld.) , ooracht ig : oorige grond.
Anderdeels beteekent het eenen nazaat , erfgenaam , uit
welken een geslacht kan worden voortgeplant : hij stierf

zonder mannelijk oor. Fan sine haven so bleef oer
siJn broeder Jan. M. ST. Vonder oir te laten. KLERK
DER LAAGS LANDEN. Bij KIL. oor, hoor, hoore, hoyre ,
fr. hoire , eng. heir, lat. haeres.
OOR , o., meerv. ooren. Eigenlijk, het zintuig des gehoors
bij meneren en dieren. Aleng kent der. ezel aan Zijne
ooren. Uit een overblijfsel val] oucd bijgeloof, zegt men
nog, als anderen van iemand praten : nu tuiten hem çle
ooren. Zijne ooren ; oke,a hem,, lij hoort graag wat
nieuws. Mijn oor hangt e:- naar, dat hoor ik gaarn.
ik Leb er gcene r o • n na p• , ii geef er geen o ht
3

9

433

OOR.

p , ik bewillig er niet in. Die çlaeríoe geen vor en
had. BóG. Iemands oor hebben , in deszelfs gunst staan .
Iemand ooren aannaaien , hem bedriegen. Hij krijgt
Midas oorera ten loon , zijn domheid wordt uitgestreken. De ooren opsteken , beginnen te muiten. Wel
steraken zij d'ooren op , gestgjt met zulk een' voorganger. HOOFT. Zijne ooren klouuven , blijken geven
dat men met eene zaak verlegen is. Het oor, of de
voren laten hangen , den moed laten zakken. Iemand
de oorent warm maken, hem vervelende dingen zeggen,
hem sarren , tergen ,, driftig maken. Iemand frisch de
ooren wasschen , hem gevoelig de waarheid zeggen.
.Zijne ooren schudden : hij kan zijne ooren schudden
dat zij klappen , hij kan voor zijne zaak vrij uitkomen,

zich door ieder laten beoordeelen.
Met allerlei %oorzetsels. Hij heeft ze achter de ooren,
!lij is zoo onnoozel niet als hij schijnt. Iemand bi de
fooren trekken, hem dwingen. Iemand hij het oor
Leiden , hem ongemerkt bedotten. Den wolf bij de
ooren houden ,, in netelige omstandigheden verkeeren.
Iemand iiz liet oor bijten , niet ernst en nadruk hem
iets inluisteren. Iemand alles aan het oor hangen ,
hein alles vertellen. Iemand 'iets in liet oor luisteren.
hij heeft eene vloo in liet oor , ongeruste gedachten.

:ü ben met dat oor doof, van die zaak hoor ik niet
graag. Iemand wat om de ooren geven , hem af to l-veen. Het kaf is op een oor na gevild, de zaak is
bijna af. J. VAN HEEMSK. Hij lag al op een oor , hij
was al te bed. Over kop en ooren , liever hals en ooren,
in scliulclen zijn. Iemand het vel over de oorera
halen, hem alles afknevelen. Tot over de ooreg in
schulden steken. Eet gaat het eene oor in, het
.andere weer uit, die les heeft geene verbetering ten
gevolge. Al deze spreekwijzen behooren tot de dagelijksc }he taal. In den deftiger stijl bezigt men dit woord ook:
oor, of voren hebben , met eerre schrandere opmerkzaamheid toehooren. Alles was oor, loutere aandacht.
Als Dichters een schoon uitgevoerd stuk 'beschrijven , dat
aller opmerking moet naar zich trekken , dan geven zij
levenlooze dingen voren: helt Orfeus harp gaf voren
aan het doove velt. PooT. De wildzang zweeg, het
Pcldt kreeg voren. D., Sm'rs. 'Mijne ooren neigen
in
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in den stijl der Schrift. Het oor «heipen , asachtig
toehooren. Zin oor afc^enden. Zgne ooren voor
iets stoppen. Iemand het oor geven , naar hem luisteren. Dat streelt , dat kittelt liet oor , men hoort
De voren leenen
leeen : om 't oor
d i• e zaak met genoegen.

te leenen aan mijn zuchten. J. DE HALS. .Het oor
beleedigen, kwetsen. De ooren binden , opmerkzaam
doen aanhooren : 'k bond elx ooren aen min snaer.
PooT. Onbesneden van oorerg Zijra , eene bijbelsche
spreekwijs , ongehoorzaam zijn aan iets , hetwelk men hoort,
omdat wen het niet geene aandacht wil hooren : wie is
zoo or^besneén van ooren ? FEITAM A. Ter ooren ko.
men : dit zal den erfnakomeling ter ooren komen,
aan hem verhaald worden. PooT. Ter ooren nemen
neem, Isrels Herder ! neem ter oorera. PSALM$.
Ojneiá., een handvatsel: liet oor van eene kan — eene
mande. Een pot met twee ooren. Oor , of ooren
van liet geschut. Vouw in een boek : sla er eert

oor in. Oorbiedig , voor gehoorzaam , gewillig , bid
h OOFT.

Van hier vorig, die groote ooren heeft ; doch in zamnenstel!.: 't ruljmoorig ste gediert. HUYGENS. Zamen
stel!. beeroor , domoor, druiloor enz. Voorts oorbug
(oorl)aff,^e)., oorbiecht , oorblaasster , oorblazen , hei
meiijk o1)Stoken. , oorbla ^r , opstoker, achterklapper,
oorblazerj, oorblazing , oorgat, oorgetuige, oorgezwel , oorhanger , of oorhengsel, oorbag , oorijzer ,
oorklink een slag aan de ooren, oorkussen , oorlapje
oor/el, oorlepel, ooreloos bij HUYGENS, oorpacarl ,
oorpeuluu' , oorpijn, oorpijp, gehoorbuis, oorpijpje,
cel] spuitje, oorrand, oorring, oorsieraad , oorsmeer,
oorspttit, e , oorsteken , oorblazen, hij KIL. en M. ST.
verraders, smekers, oorstekers, runers, bij KIL, ruijnen, oorruijnen , in aurem mussiture , oortipje
oortuiten, oortuiting , oorveeg, een klap , oorvinger, de
•
:
hij
, oorworm : l^ ziet zoo vrien —
^ OOis^7cie^^
p in
k, vnr;^-f^CZS
de/ik als een oorworm.
Oor, bij ISID. oro, KER. oru , OTFR. or, TAT. 10—
ra, hoo, dl. ®hr,, negers. oor, angels. ecore, eng. ear,s
lat. ereris, Ei'. oreille , ital. orecchio , spaan. oreja.
Andere talen hebben voor de r (le naverwante 8, als het
,

oude goth. baluso , l ettl, OUS9 s, het oude bat. iLUSLS, gr.
,

LC
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cv s ., hebr.

Andere hebbers eene keelletter, als het

pool. uccho, krain. itliu.
OORBAAR , (bij de Ouden ook oirbaar , oirber , orber,
orboor•, oorboor , oirboor, oorher) , bijv. n. en bijw. ,
oorbaarder , oorbaarst. Eigenlijk dat nut , gewin , voordeel baart. aanbrengt. De uitgang baar- komt van 6aren , beren , dragen , brengen , af. Zie oor (oer, oir).
So en is 't riet oorbaer te trouwen. BIJBELV. Beta-

melijk, behoorlijk : als waar het hun oorbaar geweest
meer viancden te maaleen. HOOFT. Te roemen is mij
wvaerlgk niet oorbeer. BTJBrLV. Van hier oorbaar-.
lrjk , orberl jk , bij v. MAND. orboorl k , oorbaarl ji'heid. Voorts is oorbaar (oorboor , oorber) ook een
zelfst0 naamwoord van liet Traannel. er onz. geslacht, in
de beteekenis van nut, voordeel: gij kent den oirbaer
niet , die blint u zelve streelt. VOND. Tot oirbaer
van t lant iets ^c^ wetten stellen. VOND.
Den
-.
rnee3
ten oorher des Land$ betrachten. HooFT. Dat mij
't oorher pan u alle deze tppoorden uit den boezem
Maalt. HOOFT. Op den orber , zuinrghjk. Jets op den
orber ou'erieg„een. Gepastheid , behoorlijkheid : wat
oorler van t jdt en g eteegeiizieit vereischte. HOOFT.
Voorts , is van hier een bedr. werkw. oorbaren , oorboren , nut en voordeel van iets trekken : oin een dikken
duit te oi,•boren VOND. Tot Bilkt aanwenden: dat ge—
'

ooj barzet is tot sterking van steeden. HooFT. In liet
bijzonder beteekent het weit van eenes bebouwden akker
-

of ander land , trekken : ooreer en liet land. KIL. Dit
werkwoord is thans meest verouder wij gebri1ikken het
nog in eepen bepaalden zin v w eenai g_e spgs te nre sneu
ooi daaruit voedsel te trekkenen die voor bedeisf te
bewaren ; dan spreken wij h tir g ewoonlijk l/!'VCiren uit
roet de z ameng. oporberen , en veror erciz : i,- kan dat
nog wel orberen. Zee gebruikt het i :_ <. -Frr : zoinmi-

n leen oorbaarden 't wi rag aardíloof mei zout en st fa

set. Zie orberen.
OORBAT` i , ni., ` nieerv. oorl ander. Eigenlijk, een oorlapje aan eene slaapmuts q 11,1111 oor en band. Oneig. ,
een oorveeg, een kinneb)akslag , bij Kil,. ook oororante
iemand eenen oorband geen. Oorbanci wordt ook

ennommmen voor let I;csLg aan het i lc van ene de ,en-

OOR. 4^i 1

scheede , of van eenen rotting. Men moest dit eigen "k
pordband uitspreken en schrijven ; het komt trouwens
niet van oor , maar oord , dat, onder andere beteekenis
sen , die van eene spitse punt heeft. Zie oord. Bij KIL.
heet oort mucro , cuspis ; en ons oorband, oordband,
noemt hij oortijzer van de sclaeecde. De echte spelling
is nog in het hoogd. Ortband ; schoon in het gemeens
leven Ohr band gezegd wordt; neders. oortband.
OORBIEDIG , (bij KIT.. oorbocdig) zie oor.
OORBLAZEN , oorblazer , zie onder oor.
OORD, m. en o. rneerv. oorden. Dit woord heeft meer dan eene beteekenis , in een algemeen denkbeeld misschien
gegrond. Het geeft. vooreerst , te kennen een deel van
een geheel , een afgebroken stuk. De Engelschen heeten
orts overblijfsels , brokken van brood , en voorts van an.
dere spijs. ' Zen t peedde, beteekent het een vierde deel
van een geheel in het gemeen : een oort mLjls van der
s t a dt e I OOFT. In het bijzonder , een vierde gedeelte
van een stuk geld : een r jksoord , een vierde van eenen
rijksdaalder. Een oord van eenen gulden.. Eer oordje„
het vierde gedeelte van eenen stuiver. Ten derde , beduidt het eenen scherpen hoek, , een scherp , spits ding.

KIL. zet oort over door cuspis, mucro. Die beteekenis vind ik reeds , in het oude HUNZINGOER LANDR,
VAN ZIET JAAR 1252 , waar het een puntig geweer aan.

duidt : nuit orde stee j mich suerde hnr-ven, met
een puntig geweer gestoken , of niet een zwaard gehou—
veen. Hier heen behoort ons oordvancl (oorbarzoi) , oord..
ijzer,. Bij STRYK. vindt neen : sines swertes ort. In
Wedets. is ori , gelijk in het angels. ord, in het gemeen
een hok. , een uithoek. Dit woord hebben wij nog ove—
i'ig in eigennainen van dorpen , die op eenen uithoek
moeten aangelegd zijn , als: Broekeroord , Onzeroord ,
Bietvykeroord , Rasoord, fleinenoord. Met dit
oord, in die beteekenis, staan ver want liet lat. arista ,
liet hoogd. c rker , onze woorden horn, hoorn enz.
Ten vierde, he;d uuid t liet het eerste en laatste aan een.
ding, bij KiL . 0ra , extre itas , extremuin. Deze be.
teekenis is eene figuur der vorige. alen vink liet dus
bij M. STOKE : en can 't is win ende t' oerde al te
Bader vertellen niet. Eiier ziet eik de verwantschap met
ei as oor (oir, ier) , eerst , het lat. prior, orig o , hei . gr.
-
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opec , liet einde , het lat. ora. Eindelijk beduidt het eene
ruimte , welkrt een ligchaa m beslaat , eene plaats ; ecxre beteekenis met de vorige naauw verbonden. In dien zin is
het mannel. en onz. ; schoon thans het mannel. de voorkeur heeft : langs den oordi , die minst besehildwacht was. HOOFT. Verder , een deel der oppervlakte
van. onze aarde , die bewoond wordt : uit dezen oort

vertrekken. HOOGVL. In wat oort ? VOND. Zamenstell.
oordvooqdtj , bij HOOFT.
OORDBA,ND , zie oorband.
OORDEEL , o. , meerv. oordeelen. Vonnis van eenen
regter in twistgedingen : een oordeel vellen spreken --- uitvoeren.. Gevoelen : liet oordeel van anderen innemen. Mijns oordeels , of naar mijn oordeel. Als de Regter bij het spannen van de bank die
gevoelens afhoorde , noemde men het oordeelen besteden. Een eindoordeel , waardoor de zaak beslist wordt.
Voor oordeel bezigde men voorheen ook ordel ; meerv.
ordels. Zamensteli. ordeldrager, orde/geld , ordelrvJzer. ADELUNG denkt (want in het hoogd. zegt men ook
bij verkorting urtel) , d at dit uit het zeer oude gebruik
van dit woord voortgevloeid is ; dat hieruit waarschijnlijk
is , dat dit de eerste beteekenis van het woord heeft uitgemaakt. Voorts beduidt dit woord , in eenen godgeleerden zin , liet laatste of algemeene oordeel. I.)e
dag des oordeels. Ook heeft dit woord de beteekenis
van allerlei straf, van God den menschen tot tuchtiging
in dit leven opgelegd , aangenomen : ice Nebbe gevreest
voor uwe oordeelen BIJBELV . In den Bijb. stijl heeft
het ook de beteekenis van Gods heilige en regtvaardige
handelwijs in de wegen zijner voorzienigheid. Ook noemen wij oordeel een vermogen der ziel, om, door de
kennis van voorwerpen, met het verstand, het warè van
liet valsche, het nuttige van het nadeelige te schiften en
onderscheiden , en , door vergelijking of zamenvoeging van
reeds bekende zaken, nieuwe kundigheden te scheppen.
.

Een man van een groot oordeel. Een tvelu>ikkend
oordeel enz. Zamen steil. oordeelkunde , oordeelr jk ,
oordeelvast, bij POOT, oordeelvelling enz.
Oordeel, bij Isto . en OTFR . isrdeil, 100TIC. urteilda,
hoogd. Urtheil , neders. oordel, eng. ordedl, fr. orda-

lie , bols. ortel. Ia de iddeleeu^v. heette rliseretio
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beoordeeling , hij KER. door srteilida 4VergezeX. dien
dit Woord stamt ook het middele. ordalium, eng. ordeel,
fr. ordalie af , beteekenende zeker beslissend bewijs over

eene zaak , hetwelk men als eenen zigtbaren vinger van
Gods wonderdoende hand aanmerkte. i ij voorbeeld: iennand over iets aangeklaagd en met vuur beproefd , dat
hem niet deerde , erd onschuldig geoordeeld.
OORRE ELEN , b. en o, w. , i' oordeelde , heb geoordeeld. Dit woord beduidt, naar de oudste beteekenis
des vorigen woords , een regterlijk vonnis vellen. In dien
zin is het een bedr. w.: hoe sal Godt de we.relt oor.
deelen ' BIJBELV. Ook voor veroordeelen : ick ben
niet gekomen , op dat ick de u'erelt oordeele. BIJBELY.
In verdere beteekenis, zijne meening over de gesteldheid
van personen of zaken aan den dag leggen : wie zijt gif,
die eenen anderen oordeelt? BIJBELV. Onz.: oriparigdig oordeelen. Verkeerd oei' eene zaak oordeelen. Van hier oordeelaar (oordeeler) , oordeeling; ook
zelfst. liet oordoelen.
Bij de oudste schrijvers urdeilan , urteilan , e,•deilan !
irteilen , erteilen , hoogd. urtlzeLlen.
OORKENNER , m. , meerv. oorkenners. MEYER spreekt
van eenen oorkenner de ,c kon ngs , openbaar Notaris,
tabellio regii. Met het volgende oorkonde uit dezelfde
bron.
OORKONfE , v. , .neerv. oorkonden. Een zeer oud woord,
beteekenende eene getuigenis ; in welken zin reeds IsTI)oR.
het gebruikt , archundi , en K.En. urclzundi , TATIAN.
urkrcnde. In die beteekenis ontmoet men het in MILRis
CLIARTERB.: dat een man , die geen huis no a land
.

g

heeft, geen oorconden dragen mag tegen een goor.
ter. Zoo vindt men het vaak onder oude brieven, die-

nende tot getuigenis der daarin behelsde waarheid: ira

oirconde; thans nog: in oorkonde der waarheid met
mt;ne hand onderschreven. OTFEE. gebruikt liet ook
voor getuige. Zoo ook in den Bui. I1 77: Iii is oirconde, dat hit zach. En in 't LEVEN J. C.: ende
ghi lelt rvesen myn oerconde in Jherucsalerm, enz.
Bij KIL. komt het ook dus voor; en dan is zulk eene
getuigenis oor1 ondsclzop, dat bij J. CATS gelezen wordt.
In bepaalderen zin, heteekent het eene schriftelijke getuigenis, en wel, elke schriftelijke, openlijke onderhandeling
of
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of verhandeling , inzOoverre dezeJsc , voor latere tijden
tot een voldoend bewijs zal dienen ; Q(CjE oa/'koncle..a

opzameleTz. Al hadden «4 anders g/zene orcoacle.
M. ST0KE. Dit woord is zamengesteld uit oor dat is
er, ver, en het oude konci, van het oude arkuizclen,
urkanden erkunden. Zie het volgende oorkonden.
oorkoncicle , heb geoorkoncl.
OORKONDEN, b. w.
,

,

,

Bekend maken

derd is:

,

getuigen ; een woord

,

dat meest verou

-

Laats geschichien wil ik oircoricien. K.
KOLYN. Jij oii'konde dat hij , die Caesars sladt1201412er was, uit het wingert'estgeweert werdt. HOOFT.
Van hier oorkondiag , oorkuncling , hij HOOFT.
OORLOF, o. Verlof, vrijheid: wat oor/of maakt u
elout, mijne acht6actrheicl te breeken ? G. BIDLOO.
Van hier oorlofis'eek , oorloj8tijd , voor stilstand van
8

bezigheden viertijd , hij \lOON, Van soldaten wordt het
veel
gebruikt ; anders #erlof: eeneri soldaat oorlof gev
en , hem afdanken , ook hem ontslaan van de gewone
,

dienst. Me t eene nam vron tp Maria 1iaare, oorloj
.v an denze1en. HOOFT. In het gemeene leven gebruikt
men eene hoffelijke uitdrukking: met oor/of, dat ik z
dat i2rage. Zamenstell. oorlof9clagen , enz.
KEn. urlaubii , SCIHLT. orloj , boogd. Urlaub , ZW.
orlof. Zie oorlo-'eiz.
OORLOG, m. , v. en o., meerv, oorlogen. Een openbare
door het eene tegen het andere volk , om verschei..
dene redenen , gevoerd , waar elke partij hare vermeende
regten door wapenen zoekt te handhaven : iemand den
krijg

,

oorlog perk/aren
ren.

,

den oorlog aandoen. Oorlog oe-

Dit woord komt hij de schrijvers in alle geslachten voor.
Voor het jaar 162.71 was dit woord gewoonlijk onz., nog
tans heeft de Hoogleeraar A. KLuvr het zeer waarschijn
lijk gemaakt, dat het vrouwelijke het oudste -geslacht is.
Onze ooren zijn thans meest aan het mannel. geslacht ge
wend, en wij zeggen den oorlog aandoen, en spreken
van de rampen des oorlog.9, terwijl de rampen der
-

iorlog wanluidnde is. Zarnensteil. oorlogsbedrijf-, oorlogsôliksem, een geducht krijgsman : twee oorlogsblik()orlogsborik, een, die op een
ems. DE Cocx.
oorlogssçhp %'aalt, oorlogeclaaci, ooriogsdeugden, oor
%ogsJ^ikke/, Oar/ogsgezei, ooi'1og8geind, öor?ogsgodl,
-

-

iars

,
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Mars~, Mavors , porlo gsgodin Minerva, oorlogsheld ,
oorlog sjagt , oorlog skaes , oorlogstop , hij Mooiq. ,
oorlogslast en oorlogslCSten , oorlogslof, krijgsroem,
oorlogsmoed , oorlogsnacht , hij G. BII)LOO , oorlogpaard , .00rlogspest , oorlogsramp, oorlogstegt , oor-

logsschap , oorlogstijd , oorlogsvaan oorlogsloot,
oorlogsvolk , oorlogsvuur , oorlog zaken , oorlogzuchtig, enz. In andere zarnenst. verkiest men liever krgg
krijgsbende, krjgskunst , krjjg9list enz.
Wat de afleiding van dit woord aangaat : KIL. verklaart
het door overloge , dat is een groot verschil , van liegen ,
in den zin van verschillen : liet liegt veel was , oudtijds,
zoo veel als het verschilt veel. L. TEN KATE volgt dien.
zelfden leiddraad. M ARTIN IUS leidt het af van leggen ,
dat is doen nederliggen , doen sneuvelen. Neemt men
dit aan, dan is oor het voorz. er , en het wordt opgehelderd door het hoogd. den feind erlegen , den vijand
afmaken, neersabelen , bij VOND. ook neerleggeiz. Dit
wordt nog meer waarschijnlijk uit het angels. orleg, zw.
iirlig, eene slagting. IUURE neemt daarom de laatste helft
dezes woords log , leg , lig , voor het oude lag , bij
ULPHIL . lang , waarvoor naderhand de sissende s gevoegd . en dat in sla g- veranderd. is.

OORLOGEN, o. w. , gelijkvl. ik oorloogde, Ziel, geoor-

loogcl. Oorlog voeren. Somtijds wordt het, in den bijbelschen stijl , bedr. gebruikt : deuvijle mijn Heer de
oorlogen oorloogt. Oul. bezigde men het ook voor be.
o o rlo^pn.
OORLOVEN, b. w., ik oorloofde heb geoorloofd. Oor-.
lof geven : dat hij wou ons oorloven. J. T. JosEF. Het
deeles. is meest in gebruik : of dat geoorlooft Zij. HOOFT.
Van hier geoorloofdlzeid. Hoogd. erlauben , neders.
oorlaven , oud vr. orleven , KER. erlauban, eng. to
leave , ijsl. leifa, zw. lofev
a. Oor ii s derhalve liet voor.
zetsel er.

OORSPRONG , in., meerv. oorsprongen. Het eerste be.
gin , liet ontstaan, het ontspringen van iets. In de eigen.
lijke beduidenis noemt NOTKER daarom eene bron , wel,
eenut oorsprong. Wij gebruiken dit woord ook no:; in
dien eigenlijken zin voor eene bron, waaruit stroomende
wateren ontspringen: daar de vloed eikeus zijnen oor-.

sprong neemt. R6GAJRT. Voorts heteekent het in leef
ge-
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gemeen het beginsel eefer z aa k : de oo1•spron„; dier be~
neming is enz. .telles heeft zenen oorsprong vare
God. Die broedt van den oorsprong der beroerten
gewaag/ide. HOOFT. Oneig. beduidt het de werkende
oorzaak van eene zaak : God is de oorsprong alles
goeds. Van hier oorspronkelijk , oorspronkelgklieicd.
Oorsprong stamt , volgens sommigen , van het oude
onz. w. oorsprangen , ontspringen af, hij ISIDOR. ar springen. Oor , or , i s ook beginsel.
:

OORVEEDE , v., meerv. oorveeden. Een oud woord,
dat in het vaderlandsche regt slechts voorkomt. Het was
een plegtige eed , waarbij men beloofde , niemand , met
wien neen verzoend was, om geleden ongelijk leed te
doen ; vooral , als men uit eene hechtenis los raakte : ende
die glieci•eg en werden deden oervede , dat si nyenment souden misdoen. VELDEN. Zoo is er nog een
oirphedenboek der stad Zwol. « Die eed, zegt Wage-

a naar , was eertijds Lier te lande zeer gewoon. » En dit
was in die tijden noodzakelijk , wegens het toen in zwang
gaande vuistregt en de vrijheid der zelfwraak. In neders.
is liet oorveithe , hoogd. Ur^ f elfde , zw. erfecht. Het
rnicldele. urpliedu verklaart. MART. ecoaio super liostilitate ponenda, uberfehde. Zonder twijfel is oor bier
zooveel als over ; en het woord duidt aan , dat de veedo ,
dat is oude wrok (zie veede , veete) , over en geëindigd
is , terminus odii KIL . heeft het woord niet , maar wel
.

dat bijna van dezelfde beteekenis is.
OORVIJG, v., meerv. oorvijgen. Een slag aan cie ooren.
Bij HORNEGK komt het enkele vaige in die beteekenis
voor. De laatste helft van het woord heeft- met vijg ,
oorvrede,

eene bekende boomvrucht, niets dan den klank gemeen :
het stamt zonder twijfel uit eene bron niet regen, in
het lat. figere. Wij zeggen ook nog een veeg, een

oorveeg.

OORZAAK, v., meerv. oorzaken. Eene outschuldiging.
In dien zin is het bij ons verond , in het zw. vrsake.
J. Lipsius verklaart ursagon door excusationes. Oor
is daar zoo veel als ont; en het is eene woordelijke over-zetting van excusatio. Wij gebruiken voorts dit woord
voor (lat gene, waarom iets is of geschiedt. Te deser
oorsake dan Nebbe ik olieden gheroepen. DoRESL.
Zonder oorzaak iemand haten. Thans gebruiken wil
veel-
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veelal het woord reden. In bepaaldere beteekenis , dat
gene waardoor iets voortgebragt wordt ; geen gewrocht
:onder oorzaak. Gij zijt oorzaak van mijn ongeluk.
Een voorwendsel: siet, dat hq oorsake tegen mij
Boekt. BI1s. Aanleidende gelegenheid : daeromme geven Bij oorsaken tot schandelgeke aj oder ge. DoRESL..
Van hier oorzaken: begeerlykheid oorzaekt alle quaed,
KRUL, thans .veroorzaken. Van hier het veroud. oorza- ker, oorzakig; oorzakeljk is nog in gebruik.
-

Het woord is zeer oud , en komt in de laatste betee.
kenis , reeds in de negende eeuw voor. In het hoofd.
rlrsache , deen. aarsag , zw. orsai&.
OOST , o. Die hemelstreek , waar de zon zich , des morgens , het eerste aan ons Bezigt vertoont : die Izet oost
en west bespant. PooT. in 't morgenbarent oost.
G. BRANDT. Het ooster gedeelte der wereld : dat mijne
kruiden, in 't oost niet gewassen zin. HOOFT. Oost ,
west , t' huis best , waar men ook in de wereld goed
,

onthaald wonde, het is nergens beter dan bij zijnen eigenen baard. Zamenstell. oostindie , oostindisch , oost incdischvaarder , oostkant, oostkim , oostland, oost
landsch , bij MooN. Oostnoordoost , oostpoort, oostwaarts , oostzee , oostzijde , oostzuidoost , enz.

Hoogd. Ost , neders. oost , angels. east, eng. east,
fr. est , ijsl. csustur , frankd. ost. Wat tien oorsprong
des woords aangaat: MARTIN. zegt : ost , quasi ort , ab
ortu , vel polius ab aestu. WACHTER denkt om het
Goth. ustanden, opstaan, opgaan. Daar de andere namen der hemelstreken, ondertusschen, den aard der
winden , die uit die hoeken waaijen, uitdrukken, als noord
het bruisende en snorrende, west het zacht lispelende,
zuid liet ziedende of heete, zoo stemt ADEL, met de
laatste gissing van MARTIN. in; wanneer liet oost het
scherp snijdende en doordringende van den oostenwind
kan beteekenen : 'aestus heeft toch in het gemeen de be
-teknisvachrpd.
OOST, bijv. n. en bijwo., met den vergelijkenden trap ooster. Dat in het oost is, of uit het oost komt, of naar
het oost ziet: de wind is oost. Anders wil dit woord
met tiet volgende naamwoord aaneen gehecht worden : de
oosteuvind, den oostewind, niet den oostenwind; zie
hoog epriester. Als liet een vergelijkend denkbeeld in
zich
,

oos.
zich sluit , zegt men Oste : (16 QQS/e1'ltOek , de oog
tergee1, oostergrens, oosterpoort. Bij OUD. vindt
men oosterkruiderijen. - Een oostervaarder, een
schip , dat naar de Oostzee vaart. Van hier oostelijk,
naar het Oosten strekkende , uit het Oosten waaijende , bj

B6GAERT ook oosterijk.
OOSTEN , 0. Die lieiiielstreek , die tegen het westen
overstaat, in het gem- eene leven doorgaans liet oosten : de
zon komt in het oosten op. VOND. en de B'JBELV.
zeggen ook uit denoosten : misschien voor het onaange-.
name uit den ooetene. Otil. liet men het lidwoord ook
weg: En doe sij tog1eiz van oosten. Bint. 1477. In

liet bijzonder dat gedeelte der wereld, dat beoosten de
niiddellaridsche zee ligt, de Levant: liet geicrrjk oosten
zag, 1/2 zijne vruchibre da/en. enz. BR. á BitANDIs.
Met meerdere bepaling , dat gedeelte, dat beoosten Palestina lag: liet drietal, dat van 't oosten zich boog
VOO, cl' arme kribbe. VOND. Het uiterste gewest van
Azie ten oosten: op dat hij zijne heerschappij niet
uiterste deelen c-'aa 't Oosten
den Oceaan , en
bepalen zonde. B6G. Zamensteli. oostenrijk , oostenTqke , oostenrjkecli.
,

cl'

OOSTER, zie oost . bijv. n. Bij KIL. komt nog voor
ooster, oosteren , oosterclagli. In het hoogd. is het
een zeer gewoon woord die i5stern. Het beteekent het
feest van Jezus opstanding, bij ons , met den Joodschea
naam , paasc/iftest genoemd.. En dewijl het paaschfeest
meest in de maand April valt, droeg die maand onl. den

naam van oortermaanci.
OOSTEBEN, o. w., het oostercie, heeft geoostercl.
Een woord der zeelieden: het kompas oostert, wanneer de naald, onder sommige hemelstreken, niet vlak
het noorden wijst, maar eenige streken oostwaarts afwijkt.
OOSTERLENG, m., en v, meerv. oorsterlingen. Iemand
uit de landen, langs de oostzee gelegen, en voornamelijk
uit de hanzesteden. Oosterling is ook iemand, die in
het Oosten , de Levant, woont.
OOSTERLUCIE, (bij KIL. oosterhicye), v. Uolwortel,
zekere vezelachtige Plant, die in Oostenrijk. Frankrijk en
Tartarie groeit, welker wortel eeneri sterken, onaangenamen reuk geeft, zeer bitter van smaak is, en braking veroorzaakt. Uit het gr aristolochia.
oos.-

OOS, OOT, OP.

lf

OOSTERSCH, bi;v. D. en bijer. -. dan het oosten : liet
;

oastersche huis , het huis der hanzesteden te Antwerpen. Dat betrekking op de Levant heeft de 'oosterscha
volkeren. De oosterscha talen.
:

OOTMOED , m. Uit kracht der afleiding van oot (ood)
en moed , moet dit woord eigenlijk ledigheid , d. i. af-wezigheid van moed beteekend hebben . niet zoo zeer aIs
eene laakbare lafheid, als wel een onschuldig gebrek. Daar
nu iemand , die dit gebrek bij zich bespeurt, van zich
zelven niet hooggevoelend. is , wanneer hij anders 'Wel
denkt, zoo heeft ootmoed de beteekenis van nederigheid
gekregen : in onderdanig sten ootmoed. HOOFT. Bij J.
DE HAEs heeft het nog een bijgevoegd denkbeeld vans
eenen nederigen en armoedigen toestand : liq beurt
mqn' ootmoed uit liet stof. Van hier ootmoedig,
ootmoedigheid , ootmoedig l jk , ootmoedigen , waarvoor verootmoedigen in gebruik is.
OP, een voorzetsel en biwoord. Als voorzetsel is het vart
eenen wijden omvang en Bene uitgestrekte beteekenis. Als
zoodanig, beduidt het , vooreerst , een zijn of werken
boven de oppervlakte van een ligehaam. Deze is , misschien , de oorspronkelijke beteekenis , waaruit andere f ...
guurlijke ontstaan zijn : op een eiland tvorlen. Op Bene
bank zitten. In vele figuurlijke spreekwijzen ligt deze
beteekenis ten grondslag : op den sprong staan. Eer
leger op de, been hebben. Op zijne hoede zijre ♦ Ie-

mancl op de handen dragen. Op reié , op de jagt.
Op den middag. Op heden op morgen. Op 't
vooraar HOOFT . Op het paard stijgen. Op urine
voeten stellen. Op hand krijgen. Op slag komen.
enz. Op de baan komen. Op de . kermis reizen.
Tuk op roof. Verslingerd op hetspel. Op Go c
hopen. Op middelen bedacht. Op ^emancis gezondheid drinken. Sedert vert d' oorlog op den name
van hem gevoert HOOFT . Op iets trotsch . zijn. Ziel
op iets verheffen. Op buit uitgaat. Zich op genade overgeven. Op de helfte aanvullen. Geschokt
van bezeren, slagh op slagh 1 Pooi. Out. werd het
ook voor over gebezigd : min volc op welc ic dj eenex
coninc glieset heb. BYa. 1477. Op een nieuw. Op
een duit : zij geljken elkander op een duit, zoo als
.

-

,

.

,

.

men dagelijks spreekt; doch waarschijnlijk is .dit verbasterd

Pf
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an op eade ut ; zoo , iok op een top, ro» op
ende op. Op zijn best. Op het heer4/kste uitge ..
clost
Als bijwoord komt het ook , in onze taal , vooi'. Op
en neder loopen. Met van : i-'aiz jongs op. Het is,
eindelijk, een opwekkend tusscbenwerpsel : op ! strjcl'bre
Fiso 1 op! gespt nu /et harnas aan. G. BRANDT.

Dit voorzetsel komt ook in zatnenst. voor. Men plaatst
het achter — en vooraan. Achteraan o. waarop , achterop , enz. Vooraan: oprvaarts , opdat , opkom-st, op
standing, enz. In zamenst. met werkwoorden, geeft het

aan dezelve eene dubbele beteekenis ; die van eene bewe.
ging of rigting in de hoogte, als: opkomen, opstaan,
op/wojieri ;. die van de veroorzaking eener opening, als:
opdoen, opbreken. In dit geval vervangt het do plaats
van het bijw. open.
Zoo dikwijls dit voorzetsel met werkwoorden zamengesteld wordt, is het scheidbaar, als : opnemen , ik nam
op„ opgenomen , op te nemen oploopen , liep op,
opgelooperi , op te loopen.
Hoogd. auf, bij ULPHIL. jup , angels. up. Over en
open zijn uit deze bron voortgevloeid ; zoo ook vsp en
super , supra. Wij zullen de met op zamengestelde

woorden niet alle afzonderlijk behandelen, maar eenigo
slechts noemen: opacleren , opbaclen, opbaggeren, op—
bakeren, opbakken, opbalcieren . opbalien , opbanwb
den, opbaren, opbedeleti , opbellen, opbetalen , op.
bellen, opbiechten, opbieden, opbikken , opbieeken,
opbljr-'en , opboeten , opboetsen , opboldereri , opbollen , opbondelen , opbonzen , opboomen, opboren,
opborgen, opbos8ers, opbranden, opbrcweren, op
ri opbrommen, opbrouwen, op.breijen, opbriesclie,
bruinen, opbruisen, opbuigen, opbuicleren, opbul-.
ken, opbullen, opcij/eren, opclampeiz, opdansen,
opcieunen, opciienen, opdisschen, opcloncleren,
opdraaijen, opclragiig. opdraven, opclreunen.
opdrijven, îopdringea, opdrinken, opdrukken,
open tea, opelen, opflaclderen, opjiansen, opfieu.ren, opflikkea, opfluiceri, opgaderen, cpgrzlrnerz,
opgapen, opgespen, opgesien, opginrnez, opg/ip.p'n, opgloeqen, opglore.iz, op gooi/en, opgoiden,

opgrabbe!en, opi'oeijen, Ûpgroenc,z, ophcikez, op-.
hak-

OPAG
7zaLke,rz , ophelderen opiteipen , ophijsehen
pen , ophoogeiz , ophooperi , op/zooren , opIzoue;
ophuilen , ophu/len , ophtse1en , opjukken , opkaau-.
wen , opkabbeleri , opkamer , opkammen , opkapperi,
dpkeereii , opkerven , opkzemen , opkijken , opkippen , opkiaddea , opkla7fljt)eTl , opklappen , opkloppen , opkiosseri , opk1oiu'ea , opkloen , opktui'ei',
opkaaauøeî1, opknabbelen , opknagerz , opknoope;z,
opkoelen, opkoeslereri, opkojferen, opkoken, op

komst, opkondigeri , opkorten, opkraautven , opkrabben, opkramen, opkrieken , opkrqgen , opkrin. pen, opkrullen, opkunrien, opladen, oplangen, op
leiden, oplichten, (licht worden) , opligten (opbeuren),
öplusten , opmaken, opmerken, opnaaqen , opnemen„ opneete/eri , opnoemen, opperen, oppkkeri

opplakken oppianten , opp1oege oppronl-ea , opra
,

ken, oprapen, opreiken , opregtez , oprijden , opi-ui--

Men,.oprukken, opsc/iajîen , opsc/zaeri , opschenken, opscheppen, opscheren, opscherpen, opschieten, op sc hilderen. opschornmelen , sehn, op'
$Ch0T8eT4 , opschrabben , opschrarisen , opsc/uift , op8chrijrna opschudden, opschuiven, opscfuitten , op,

ilaan , opslag, op8lokken , opsluiten, opsmakkeii
opsinelten , opsmeren, opsmukken, opsmullen , opsnijden, opsnuiven, opsommen, opspannen, opspel-

den, opsperren, opsporen, opspraak, opspringen,

opstapelen, opstei&en , opstellen, opsieminen , opAtijgen , opstooten , op9toen , opsti-ijden , opsirekken, opstrooijen, opstuiven, optakelen, optasien.,
öpteekenen, optellen, optillen, optirnmeren, optrek.
ken, öp-'an gen, opvaren, opvegen, op9erwen, opijze/en, opvlieg-en, oploeken, opvoeden, opvolgen,
opu.'aaqeti, opwachten, opa'akkeren, opu'asschen,
opwassen, opivekken, opentelen, opwinden, opwisselen, opzadelen, opzeggen, opzeilen, opzencien,
opzet, opzetten, opzien, opzijn, opzaten, opzoeken, opzwellen, enz.
OPAALSTEEN, m., meerv. opaalsteenen. Eene soort
van steCn, onder de edelgesteenten gerangschikt, die,
na het slijpen , vele kleuren aanneemt. Uit het gr. en
lat. opalus. MICHAëLTS homit hem voor den Lvnkurer der ouden. Om de veelheid der kleuren we-d bij
Ff2
ook
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oLk 11* , ree1Th4x , geheeten PLxnus noemt
pae dero 8.
OPBERSTEN , o. w. , jj borst op , ben opgeborsterz.
Door bersten eene opening krijgen : 'oorwciert$ over..
gevallen zijnde is midden opgeborsien. BIJBELV.
OPBEUKEN , b. w. , ik beukle op, heb opgebeukt. Door
beuken boven op iets slaan ; ook door beuken eene ope
ning in iets maken. De poorten opbeukerz gebruikt du
hOOFT.

OPBEUREN, be w., ik beurde op, heb opgebeurd.
Optillen. Oneig. , dat in vervallenen staat is, wederom
krachten bijzetten: dit /zadt 't lichaam opgebeurt. J.
DE FIAES. Mijn zwakheid optebuien. FEITANA. Uit
rampen , die bij eene diepte vergeleken worden , met her.
vatten niøed , verlossen : uit de ellende op le beuren.
FRANTZEN. Eenen neerslagtigen geest zoo iets toebrengen , waardoor hij nieuwen moed vat: die taal beurde
hem aannwrkelJk op. Van hier opbeuring , in den
eigenlijken en oneigenlijken zin.
OPBIJTEN , b. w.. ik beet op, heb opgebeten. Met do
tanden eene opening maken : ook door bijtende middelen
dit verGorzaken : dat bijt de huid 8chielqk op.

OPBIJTEN , b. w. , ik bij/te op, heb opgebqt. Door
eene bijtin het ijs te bakken eene opening maken: de
koningsclzen deeder 't peer opbijten. HOOFT. Meir
8fl stroamen op te bijten. VOND.
OPBINDEN, b. w., ik hond op, heb opgebonden. Iets,

dat door zijne slapheid naar beneden helt, vastbinden:
het haar den wijnstok enz. opbinden. Dan wac
ker voor de vuist de ranchen opgebonden. VOND.
Boven op iets vast binden: ende bonde hen mutsen op.

BIJBELY
OPBLAKEN, o. w., ik blaakte op, ben opgeblaakt.
Met blakend licht opstijgen. HOOFT bezigt het, voor niet
luister openbaar worden: ende deecit zijn' glorie het
opbiaaken. Met hevige kracht ontstaan: zich luttel
kreunende der afgunst, opbiaakencie uit het ver
strikken dies deugdzaamsten mans. HOOFT.
OPB14INKEN, o. w., ik blonk op, heb opgeblonken.
Eenen blinkenden glans van zich geven: de beucklaer,
die van gout hier opblonck. VOND.
OPBOD, o. Beenroeping: opbod van den adel. Van
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bieden , voor aankondigen , • boodschappen. opbod e
ook een hooger bod , bij openbare veiling.
OPBODEN , (naar den Gelders. tongval, opbaden) , b. sv.,
ik boodc18 op, heb opgebood. O p de Veluuw zegt Iaen:
openlijk a
n,(dat
pand opbaden
p
n , dat is^aankondigen
een pari
hetzelve, ingevolge het landregt , zal geveild worden. Van
hier opboding (opbading).O
O BOEIJEN , b. w. ,
boeide op , lieb opgeboeid.
Opbinden : abrikoozen , mei geen biesjes opgeboeit.
IIooGVL. Oneig.: hoe ijdel , dat men op J oeq t 't haad^gebaer van menscllelyke zaeken. VOND. In den
scheepsbouw heet opboe jen het boord des schips hoc ,
ger maken : hoog opgeboeide schepen. Bij opgebla-.
zen zee boeien zij 't opperste der sclieepen op niet

tafels. HOOFT.
OPBORRELEN (ook opbortelen) , o. w., ik borrelde op,
ben opgeborreld. Uit den grond van een modderig wA•ter boven komen , zoodat er zich bolletjes , of blaasjes,
op de oppervlakte vertoonen . al 't volk en burgerij
der kikvorschen,) die , uit haren kolk opborrelende
enz. Mooi. VONDEL laat de Vijvernirnf uit den grond
opborlen. Oneig.: ik zie een gruwzaam Spook op- ►
bonen. PooT. TIias borrelde alles op in zijn uraek- .
gieri
b^•h harte. J. DE HArs. En deed zin' reedenen,
gezult ja gal, aldus opborrelen. HOOFT.
OPBOUWEN , b, w. , ik bou' wde op , heb opgebouwd.
Dat afgebroken is van nieuws bouwen: bouwt de mueren
van Jerusalem op . BIUnEL V. Alle andere vervallene zaken herstellen : de talen, kunsten en z. opbouwen. Iep
mand in liet geloof opbouwen. Van hier opbouw,
opbouwer, opbouwing.

1^

OPBRASSEN, b. w., k braste op heb opgebrast.
Door brassen opteren: want B oe t van een& z 4i is veerdig opgebrast CATS . Bij KIL, heeft het ook Bene on.
eigenlijke beteekenis, te weten, die van verduwen, verdragen.
OPBREK, m. Het vertrek van eene plaats xC besluiten
,

.

-

den opbrek der troepen. HOOF...
OPBREKEN b. en o.• ^
. , ik brak op, heb en ben opgebroken. Bedr. , door breken openen: eenen brief
opbreken . Deur en en gensters opgebroken hebbende._
,

Los raken ; dat gast staat, het Opne en en wegdragen
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dat liet lijdt Was de kraam op ie broeken.

HOOPT.

OneigenL : een beleg opbreken. Onzijdig , met zijn:

Jij is met zijne gansche kraam opgebroken. ILI et
leger breekt op. Van waar hen de Prins., met
dreig/ien , deed opbreken. HOOFT. Van het oprispen
der maag gebruikt men het ook: winderige kool breekt
Op, Overdi'agt. : dat zal hem zuur opbreken, dat zal
Jiem van achteren onheil baren. hoe zuur staat dit
verraad', hoe bitter de alssembekea van mijn getergde wraak.' j eenmaal op te breken. FEITAM. Van
hier opbreking.
OPBRENGEN , b. w. , onregdm. , ik bragt op, heb op-.
gebragt. Boven op iets anders brengen : hout opbrengen, op de vliering enz. Tot behoorlijken wasdom en

--rootte brengen ; opvoeden: ghij hebt haer kinders
opgebrocht. D. HEINS. Die ZC opgebracht /iebbe
ende ge9ocrt. BIJB. 1477. Zij hebben hem al op
gebragt , naar de gevangenis gebragt. Schepen , geld

opbrengen. Zamelpenningen , r-'rqwiiigh opgebragt
Van hier opbrenger,, opbrenging , ook op-.
1) rengst.
OPDAGEN 0. w., ik daagde op, ben opgedaagd. Dag
worden : als 't opdaagde, rukken de burghers weeder naa de Neude toe. HOOFT. Aanvangen : toen 't
licht deez' jaardag op zag dagen. G. BRANDT. In
verdere figuur : de zege zien opdagen. VOND. Ook,
in het algemeen , te voorschijn komen: zij zullen nog
wel opdagen.
OPDAT , voegwoord , dat een oogmerk aanduidt, beheerschende eene aanvoegende wijs: opdat ik aan geduchtere onheilen thans zwijge. Oul. werd het ook
voor indien gebezigd: opdat he der: connc ghenoecht. Bun. 1477, waarvoor de STATEN BYB. heeft:
indien liet den Koning goed dunkt. Nog hoort
men, aan de Maas, onder het gemeen: opdat ik
maar eengzi/s ijjd heb, zal ik het doen, voor:
indien ikenz.
OPDELVEN, b. w., ik dolf op, heb opgedolven. Eene
diepte opgraven: hebbende den Overtoom opgecloiaen.
Hoov'r. iemand den weg opdelaen, hem in zijn
voornemen verhinderen. De we lot vree schijnt opge(fol'en. J. BRANDT. Oneig., met moeite voor den dag
IJICtIhOOFT.

,

-
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,brengen : een stak wit de osdh d opc elven• Van hier
opdelver , opdeling.
OPDF NKEN , b. w., onregelm. , ik dacht op , heb opgedacht. In zijne gedachten iemand iets oprijten ; beter zoude een Prins, dien ij geen argh opdachten , met onze haczperingen zijn doordeel doen.
DOOFT.
OPDICUTEN , b. w. , ik dichtte op , heb ..gedicht.
Iets verzinnen ten laste van een ander , toeschryven : dat
men deeze misdaadt opdichte. HooFT.
OPDIEPEN , b. w. , ik diepte op , heb opgediept. Dieper - maken , opgraven : eene sloot opdiepen. L'ene
plant opdiepen , ophalen. .bene schildert' opdiepen,
meer schaduw daarin brengen. In de gemeenzame verkeering zegt men : dat kan niet veel ondiepen , niet
veel voordeel aanbrengen.
OPDOEN, b. w., onregelm. ik deed op, heb opgedaan. Open doen : eenera brief opdoen, . l# deed
daarna liet boek op. Zijnen mond opdoen. In de
hoogte brengen , en van hier,, zich van iets voorzien :
tur!, hout enz. opdoen. .fret eten opdoen , op rle
tafel zetten. Ontdekken : daarmee hij nieuwe landen
opdeed. B6G. Iels nieuws opdoen , vernemen. Nie/s•
opdoen , verkrijgen. De wastb- opdoen , in orde bron -gen. Wéderk. - zich opdoen , zich openen z de eerde

dode hezer op. BIJBELV. Zich vertoonen ; daer doet
Liclt 't laatschap op. VOND. Zich aanbieden : de g -

legenheid deed zich op.
OPDRAGEN, b. w., ik droeg op, heb opgedragen. Om
hoog dragen: turf opdragen. Aan iemand aanbevelen:
terwgl dees' Kerk aan &odt eert opgedragen. VOND.
Iemand een ambt, een bevel opdragen. Zich aan
God opdragen. Van hier opdragt.
OPDRAGTIG , bijv. n. en bijw., opdrugtiger,, opdrag-.
tigst. Opgezwolleni in het wezen, niet roodheid valt
gelaat: waerbi de blozentheid der bruinera wel mag
schromen, als in triomf met hun opdraehtig roet
te komen. ANTON. Van hier opdrag tig iieid.
OPDRIESCUEN, b. w. , ik driesclzte op, heb opgedrieechii.

Met drieschen en dreigen tuit den afgrond doen opkomen:
die Vorstin, die lier al d'onderaar#sche gouden Qp
driegt. G, I RANIJT.
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4b6 OPE.
OPEEN , 4w„, beteekenende op eliande'. Men pleegt
dit woord dikwer f aan de werkwoorden , waarbij het g e _
voegti wordt, vast te hechten , en b. v. opeenhoopen ,
opeenstapelen te schrijven , doch daar het een bijw. en
geen voorzetsel is , bezigt men het liefst van de woorden
afgescheiden : opeen hoopen enz.
OPEiSC E , n^ De daad van opeischen : ten eersten op
eisch. HOOFT.

OPEISCHEN, h. w., ik eischte op, heb opgeèischt.
Tot de overgaaf vorderen : eene ,stad opeischen. Van
bier opeisching.
OPEN, bijv . n. en bijw. 9 opener , -openst, schoon in een
enkel geval slechts. ..liet tegendeel van gesloten , en , als
bijwoord , staat het tegen toe over. Eigenlijk : een open
wagen 3 een open mond. Opene, onverzegelde , brieen, in de rniddele. lilerae patentes , waarvan het onduitsche patent. Ook als zelfst. , voor eene opening,
eigen!. en oneigenl. : was die stadt door 't zelve open
ingenomen. HOOFT. En dan ontmoet h j nogh geen
open. PooT.
Als bijwoord plaatst men het bij verscheidene werk-wvoorden , als : open doen , open gaan , open trekken
enz. Voor dit open . bij werkwoorden gebezigd , wordt
ook dikwerf op gebruikt , als opbreken , opmaken , voor
open breken enz. Van hier openheid , oneig.: de gnlste openheit van 't harte. OvEnz. v. HERV. — OpenTk. Zamenstell. openborstig : openborstige gemeen.
a chap , waarbij niets bedekt blijft. HooPT. --- Openhar,

lig: openhartigh (gul, opregt, vrij) .schrikven. POOT.
Openhartigheid, openhartiglj k.
OPENBAAR , bijv. n. en bijes. , openbaarder, openbaarst.
Open, onbedekt: graven, die niet openbaar en zijn.
BIJBELv. Van elk daarvoor gehouden en erkend : eenti
openbare leugen. Bekend, voor elks oog bloot: openhare vergadering houden. Zoo ook in het openbaar
verschijnen. Oul. werd openbaar ook voor open gebezigd: eenre stal, die openbaar 'en cie soncler ommeganc van minren is. Bi. 1477. Naar den heerschenden regel moest de kracht der uitspraak op open vallen;
doch, nadrukshalve, komt zij vaak op baar, dewijl , oudtijds , baar en baren voor openbaar en openbaren ge-

r4ikt werden. Zie basr a Deze zamennst. openbéeir
schy t
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schijnt . daarom enkel om meer kracht bij te zetten , geow
schied te zijn. Van hier opeilbaarlijk.
OPENBABEN , b . w. , ik openbaarde , heb geopenbaard.
Onbedekt doen zijn , aan het licht brengen : die openbaerde de beste paerle , die zoo diep begraven lagh.
VOND. Oneig. , bekend maken : een geheim openbaren.
Oul. ook verschijnen , zich vertoonen : te priemt jt
('s morgens vroeg) openbaarde hij . Marie 1tlagdalene.
SPIEG. DER VOLC. Ende die here openbaerde abram.

Bija. 1477. Van hier openbaring.

OPENEN , b. w. , ik opende , heb geopend. Open ma.
ken , een woord van den deftigen stijl : eene flesc4 ,
Bene deur o . eenent brief openen. De loopgraven openen. Eerre acler openen , aderlaten, liet tooncel
openen, fig. beginnen. De gelederen openen , krijgs-_
kundig woord. Oneig.: iemand zijn hart openen,
zijne gedachten bekend maken. Iemand de oog en openen , hem 'inzien in iets geven. Verklaren > uitleggen : (le
Schri t openen. Van hier opening.
Openen , bij ISIDOn, offonon , OTFR. en \VILLER.
offenen , angels. o penian , hoogd. o Enen , neders. ape-`
nen , zw, öpna.

OPEN HARTIG , zie open.
OPFA.KKEN, b. w. , ik fakte op , heb opgefa1 t. Aan.
grijpen om weg te voeren : en doet den gijzelaar opfakUen door de stoutheit van eenen helbardier. .HOOFT.
Zie J^gfa-kkpn.
OPFLAKKEREN, o. w., ik ,akkerde op, ben opge.
flakkerd. Flakkerend opstijgen; sterker dan opflikkeren :
de lam, door den wint opfiackererlde. VONI3. Fig.:
dingen, door welke de wellust g Beid opflakkert. OUD.

OPFLIKKEREN, o. w., ik flikkerde op, ben opge ik-.
kerd. Flikkerend opstijgen: tranen, die de vlam doen
opflickeren. VOND.

OPFLONKEREN , o. w., ik flonkerde op, heb opgeflonberd. Flonkerenden glans van zich - opwaarts geven :

als de zuyvre glans van Rozelijntjes oog opjlonkert.
JAN. BONEFON.

OPFOKKEN, b. w., ik fokte op, heb opgefokt. Door
fokken doen aangroeijen, groot brengen ; van de beesten,
inzonder heid van paarden , kocijen en schapen. Van hier

?pjokking.
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OPF, OPG.
OPF KISS [- E , h. w. , ik frisch te op , lieb opa efrischt.
?lieuwe frischheidd gevel).
OPGAAF (opgave) , Zie opgeven.
OPGAAN, o. W. , crnregehui. , ik gang op , ben opgegaan.
Opwaar ts gaan. Eigenlijk : aen den hoogera ivecli , dre
opgaat. BUUBELV. In verdere beteekenis : de sonne
ginci op. BIJDELV. 4l8 de dageraet opginck. BIJS.
.De vlam ging op.. VOND. -Tot meermaalen gaat een
kreet op. DOOFT. Het vlas is nog niet opgegaaQ.
.lee vlieger zal niet opgaan , overdr. , de onderneming
zal niet gelukken. Wijders., `open gaan ; de deur ging
op. Uwe oogen gaan op. VOND. Verteerd worden
al mijn voorraad zal dusdoende opgaan. -.!• Van hier
opgang.
OPGEBRUIKEN , b. w.. , ik gebruikte op , bieb opgebruikt. Door gebruik verteren opmaken. Een woord
der dagelijksche taal.
OPGEIJEN (anderen spellen opgi►en) , b. w. , ik geide op,
heb opgegeid. Ophijschen : wanneer Fvij eenige zei len o pgij den. B6G.
OPGEKLAARD , verl. deelw. Zie opklaren.
OPGELD, o. , meerv. opgelden, van meer sommen. Dat
geld , hetwelk men boven de waarde van eene muntsoort
ontvangt , als men eene betere muntsoort tegen geringere
uitwisselt : de hollandsche dukaten doen eenige etuivers opgeld. Ook eene boete van geld boven de verschuldigde som , als die niet op den tijd betaald wordt.
De waarde van het bankgeld boven het kasgeld noemt men

anders, met een italiaansch woord , agio.
OPGETOGEN, verl. deeles., van optiegen , optijgen.
Opgetrokken: wie voelt zicia niet van 't aerdtrjk& opgetogen ? K. BRANDT. Verrukt: van blijdschap opgetogen. Opgevoed : van Pons in deerljke dwalingen
opgetogen. HooFT. Van hier opgetogenheid, verruk
hing.

OPGEVEN, b. w., ik gaf op, heb opgegeven. In de
hoogte geven: hooi opgeven, met de vork opsteken. Op
de oppervlakte van iets, boven op iets leggen: den last
opgheven. KIL. Hierheen behoort het drukkerswoord
opgeven, den inkt op vormen doen. Overgeven, inruirvien : eene stad, eene uestinh opgeven. Laten varen
den moed opgever. De .terts geeft den ziek op.
1^

O P G, O P H.
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Ik geef. liet op , ik geef het gewonnen. Ter beantwoortiiug opdragen : een raadsel .- eene vraag opgeven. 'I'er aanteekening bekend maken : iemand8 naara,
woning enz. opgeven. pagehen, snoeven : hoog en
breed opgeven. Van bier opgaaf , opgave ; opgever,
p og cher , opgeving , overgeving.

OPGEWEKT , opgewektheid. Zie opwekken.

OPGEZET , verled. deelw, van opzetten , zie dit woord.
OPGRAVEN , be w. , ik groef op , heb opgegraven. Door
graven opbrengen : een lik opgraven. Door graven
b is niet o —
p
weg opgraven. Die weg
openen : Benen ^ve^^,
gegraven , dat middel is u niet benomen. Van hier
opgraver, opgraving.

OPHALEN , b. w. , ik haalde op , heb opgehaald. Op_
waarts halen , optrekken : het net ophalen. Zijn hart
op/talen , door lange inademing , 'ersehe licht schep-0
leen , oneig. , zich verkwikken : haalt uwe harten nuu
vrij onbekommerd op. P. RAB. Bovenwaarts bewegen:
de schouders ophalen. Hooger maken : eenen muur'
pplialen. Oneig. , in top verheffen : wvaerbij de lof dea
Jieldts (hoe TACITUS die opltaelt) niet man halen.
K. BRANDT. Aanroeren : eene. zaak ophalen. Oneig.,
overtreffen : iemand in verstand ophalen. Uit vorige
tijden te voorschijn brengen en in het geheugen roepen:

het lust mij uzi` cl' alorufheid d' eerste ,ancloender,
dier gewesten op te linelen. Bóc. In het gemeen ,
aantoonen , verhalen : verwacht niet dat ik hare
echoonlLeit op zal halen. J. DE HAES. Inzamelen : geld
bij de huizen ophalen. Onzijd.: een enkle dag in
uw paleis haalt tegen duizend elders Qp. MUNT.
Van bier ophaler, in zamenst., ophaling. Zan,enstell.
ophaalbrug, ophaalnet.
OPHEBBEN, b. w., onregelm. , ik had op, heb opgehad. Men gebruikt dit woord, in de* zamenleving: z ij
had borstrok aan, noch hoed op. Ik heb mijne bo terliam nog niet op. Teel met iemand opheliben , van hem honden. In de zamenleving ze0t urnen
van iemand, die te veel gedronken heeft: hij Beeft
wat op.
OPHEFFEN, b. w. , ik hief op , heb opgeheven. In de
hoogte heffen: met opgeheven kling. VOND. Aanhef—

ten : een lied opheffen. Verheffen, roemeii : die d eer
van
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van .drnsterdam. zoo hoog heit opgeheven. ANT ©x.
Van hier opheffing.
OPHEMELEN , b. w. , ik femelde op, heb opgehemeld.
Ten hemel voeren : thans hemelt .Naroos Jielderverk
mijn zinnen op door 't zuwerk. PooT. In het alge-

meen , verheffen : zoo hemelt hij de dichtkunst op. J. D.E
JIAES. Wijders , het beeld van de reinheid des hemels
ontleend zijnde , beteekent dit woord van nieuws reinigen,
schoon maken : eene kamer ophemelen. Droogera,
tot behulp der kranken voortgebracht , gewoon het
lichaem ó p te heem'/en , 't quaet te meeren. ANTON.
Oneig. , zaken in orde brengen : daar h y de zaaleen
heussel jk opheemelde, zonder wijder te woeden.
]HOOFT. Om onze moedertaal op te hemelen. J,
13E HAES

Oneig. , met luister en pracht vereeren : met

teenager traanen zit gij o pg elfemelt (paucioribus
lacrymis .compositus es. TACIT.) , is uw gebeente te
zamen gebragt, zijt gij bijgezet. HOOFT, Van hier ophemelzng.
OPHITSEN, b. w., ik Mitste o , heb opgetatst. Hon-

den door aanhitsing nog vuriger maken. Voorts , in sterkere beweging brengen : hoe kunt gij 's mensclaen
bloedt ophitsen ? HOOFT• Van hier ophitser , ophitsster , ophitsing.
OPHOOREN, o. w., ik 7ioorde op, heb opgehoord. Met
verwondering en tevens opgestoken hoofd, naar Bene onverwachte zaak hooren: wat . hoorde ik daarvan op !
OPHOUDEN, b. en o. w. , ik hield op , heb opgellouden. Bedr. , in de hoogte houden : van zwakheid konde hij zijn hoofd niet ophouden. Oneig.: die Rome
't hooft ophoudt. VOND. Voor vallen bewaren: door
eenen balk eenen gevel ophouden. Oneig.: iemands
eer o,phouden. Den loop of voortgang stremmen: zijn
water ophouden. Door 's .Melis beleit misfeit en
schrander opgehouden. VOND. ik zal u niet ophouden. Fig.: zich lang bij eene zaak ophouden. Zich
ophouden, eenen tijd lang ergens verblijven, iemand den
mond ophouden , open honden , hem den kost geven.
.Eerre school op/zouden, die voor elk open staat. Onz.,
giet hebben, nalaten iets te doen : met schelden ophou"o
den. Zonder ophouden weldoen. Fig., iets niet meer
zijn: bomij houdt op mijn vriend te zijn. Insgelijks vare,

le-
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Jevéntooze zaken de donder houdt op. De locme,
hebben opgehouden met bloeijert. Een einde krijn:
eindelyh hield die langdurige oorlog op. Van hier
o 1 phouding, stilstand , tegenhoudiing , verberging , opstopping.

OPHUIVEN , b. w. , ik huifde 0P v heb opgehuifa1. Huifs
wijze optooijen : gliij , die met het witte floers ophuift deeg' heilige sneeuw* HOOFT.
OPJAGEN , b. w, , ik joeg op , heb opgejaagcd. In de
hoogte jagen : iemand de trappen opjagen. Oneig.
wordt het van andere dingen ook gebezigd : de wind
joeg het .water op. Aanzetten , aanvuren : welke spijt
hun den moedt , met versche verbolghenheit , opjoegh HOOFT . In prijs doen rijzen : hij joeg dat boek
-

.

hoog op. Van zijne plaats jagen : eenen haas uit het
leger opjagen.

OPKLAREN, b.. en o. w. , ik- klaarde op , heb en ben
opgeklaard. Bedr. , ophelderen : de «'ind klaart de
betrokkene lacht • op. Klaarheid geven aan eene zaak:
eene duistere plaats der Schrift opklaren. Onz. ,
met zin , helder worden t ik zie alreeds den dag op^-1
.klaaren. G BIDL. Goelijker worden : het meisje begint op te klaren. Van hier op o-eklaard : opgeklaard
denkbeeld, doorzigt, ---- opklaring, opheldering.
OPKLI ^NI tEN , o. w. , ik klom op , heb en ben opgeklommen. Naar boven klimmen : het veil klimt bij den
olm op. Oneig. , langzaam ontstaan: angstvallige ge
dachtenklommen in mijn hart op. . Met moeite tot
iets geraken : tot eenen hoogera staat opklimmen. PVat
opgeklommen is, zult ge eindelijk zien doelen. ANTON.
In den Biah. van 1477 worden paardrijders opklimmers
der paarden genoemd; in de STATENOVERZ.: die op
peerden rjden. Van hier opklimming, opstijging.
OPKOMEN, o, w., ik kwam op, ben opgekomen. In
de hoogte komen : ik kan niet opkomen, van den grond
opstaan. Meer oneigenlijk: de melk komt op. De
maan -- de zon komt op. Doornen en discelen zul.
len opkomen. BIJBELV. Uit eene ziekte hersteld worden :
Zoo ik van dit leger opkomen mogte. Tot aanzien en
vermogen komen: h' is van niet opgekomen. Ontstaan: er kwam een onweer op. In gedachten komen:
dat koomt niet in mij op. M. L. alk, kan er niet
op..
.
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opkomen , dat schiet misij nu niet te binnen. Hij kzo',,
mij op van achter , overviel mij. VOND. Ten eigendoren
worden : clie gewesten waren den Kooning van spaznje
opgekomen. HOOFT. Van hier opkomst.
OPKOOPEN , b. w. , onregelm. , ik kocht op , he! opge-kocht. Te zamen inkoopen , om dierte te veroorzaken 9
en meer te winnen. Van hier opkoop , opkooper, opkooping , opkoopster.
OPKRAAIJEIN , o. en b. w., ik kraaide op, heb opr ekraaid. Onz. , met hebben, beginnen te kraaijeri. becdr.
door kraaijen wakker maken : de haan kraaide mij op.
Een opgekraeide leeu is niet in slaap te wiegen.
ANTON. Aardig is het bij C. HUYGT.: eer de haan
den dagh opL ragen moglit. ®neig. , veel ophefs van
iets maken : met den zegen op te krcteien. OE DECK,
OPKRABBEN, b. w. , ik krabde op , heb opgekrabd.
Open krabben : met opge#'rabde wang. VOND. Bene
uitgesletene plaat opkrabben. Fig.: eene Mina eheelde wonde weder opkrabben , vernieuwen. Van hier
o pL•rabbing.
OPKROPPELL , b. w. , ik kropte op , heb opgekropt.
Zoo gulzig eten , dat de spijs niet zakken kan , en zich
even als in eenen vogelkrop oppakt : het eten opkroppen. Oneig. , bij zich verbergen : leed en onheil opkroppen. Door dit opgekropt ongenoegen. FEITAMA,
Van hier opkropping.
OPKWEEK.EN , b. w. , ik kweekte op , heb opg eku'eekt.
Opvoeden : een kind opkweeken. Jong gevogelte opkweeken. Ook van dingen, die een enkel groeijend le~
`en hebben: vruclitboomen opkweeken. loog verder:

de vervallene geleerdheid opkweeken.
OPKWEKEN, zie opkwaken.
OPLAAG, zie opleggen.
OPLEGGEN, b. w. , ik legde (leide) op , heb opgelegd
(opgeleid). Eigenlijk, de eene zaak op de andere leg.gen : eene pleister opleggen, op de wonde. Iemand
eenen last -- het paard den zadel opleggen. Fig. ,
meer bieden, of geven: ik leide er nog eenen gulden
op. Opkoopen, opzamelen : granen opleggen. Overwinnen: geld opleggen. Onttakelen en op eene veilige
plaats leggen: de vloot werd opgelegd. Betalen: ik
tn oest dé borgtogt opleggen. In dezen zin zegt men
meest
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meest opleggen en betalen.. Drukken , ter perse leggen:
hoe veel zult gij van dat werk opleggen ? Van hier
oplaag. Aantijgen : iemand eerre misdaad opleggen.
.Doen lijden : straf o pleg gen. Tot iets verpligten : eenen
eed -- stilzty Jg en enz. oplegger Van hier oplegger-,.
oplegging , oplegsel.
OPLOOP , m. Zamenloop van inensehen t daar kwam
een oploop onder het volk•
OPLOOPEN , o. en b. w. , ik liep op , heb en ben opgeloopen. Onz. , naar boven loopen s loop maar op,
Fig. , opzwellen : de buil loopt op, Vermeerderen : renten laten oploopen. Bedr. , door loopen naar boven
brengen : turf oploopen , al loopende naar boven hij schen. Open loopen : de deur oploopen. Al Ioopende
zoeken en vinden : ik weet niet, waar ik hem oploo
pen zal. Van hier opZoopend , haastig , driftig , oploo-per, oplooping.
OPLOOPEND , zie oploopen.
OPLOSSEN , b. w. , ik loste op , heb opgelost. Eigenlijk , los maken : eenen knoop oplossen. Ontbinden,
vloeibaar maken. Zoo lost de zon het ijs , het water
liet zout op. Zoo worden , in de scheikunst , de metalen opgelost. Opgelost worden betcekent ook ster-

ven , dewijl in den dood eene ware oplossing der deelen
plaats vindt. Een vraagstuk -- een raadsel oplossen,
beantwoorden. ,Eerre tuviifeling oplossen , wegnemen.
Van hier oplossing -- oplosbaar, oplosseljk enz.
OPLUIKEN, b. en o. w., ik look op, heb en ben op
geloken. Bedr. , open maken: de ooggin opluiken.
Ontsiniten , oudt. gebruikelijk: sao wort zaeharias mont
opgheloken. LEVEN ONS H. J. C. Onz., Opwassen,
frisch worden: het gras — het kond luikt op. Van hier
opluiking.

OPLUISTEREN, b. w., ik luisterde op, heb opgeluisterd. Helder, glanzig maken. Fig. : eene zaak opiaisterer..,
ophelderen. Versieren: ja niet den naam van vr jlieit
op'eluistert. HOOGVL. Van hier opluistering.
OPOFFEREN, b. w. , ik offerde op, heb opgeofferd.
Ten oiFer opdragen : zich opofferen. Fig.: de soldaten werden, buiten noodzakelijkheid, opgeofferd. In
gevaar , schade en ongeluk brengen: hij heet mij aan
gene g ierighe*cl opgeofferd. Vrijwillig aanbrengen 7 ten
-

bes.
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beste van anderen r aan iemand zgne rust opofferen ,
Toewijden : zijn leven Gode opofferen. Van hier op..
offering•
OPPER
, meerv. oppe r s. Een rook , hooistapel : liet
hooi staat al aan •oppers. Zamenstell. hooiopper.
OPPER , bijv. n. eis bipv. , hetwelk , als bijvoegelijk , alleen
in den overtreffenden trap gebruikt wordt , voor hoogst
hoogste , opperst , opperste : God is liet opperste
fvézen. Ook zelfstandig : de opperste van een kloo&ter. Als bijes. wordt het met andere woorden zamen gevoegd , om eene hoogheid , of meerderheid aan te dui
den , b. v. : opperadmiraal, opperbetuty , het bovenste
gedeelte der Betuwe , opperbevel, opperbevelhebber,
opperbisschop , oppert oekhouder , opperbewind, op-.
perduitsehlcr,nd , oppergebied , oppergebieder, oppergezag , oppergezaghebber , opperbeer , opperheerschappij,, opperheerscher, opperheil en opperoverheid , opperhof, opperhoofd, opper•hu icl , opperja-.
ger , opperjagermeester , opperjagermeesterschap ,
opperlamer, waarvoor men thans opkamer bezigt, opperkamerling, opperkerk , hoofdkerk , opperkleed ,
.bovenkleed , opperklerk , opperkok , opperkoopman ,
oppermagt, opperofficier, oppermajesteit, oppermeester, bovenmeester, opperpriester , opperrei íer 9
opperrgn , bovenrijn , opperschenker , opperschout,
bovenschout , opperstalmeester , opperstuurman , oppertoezigt , opperivlies , oppe1•voob d , oppervorst, opperwal , opperwater (water, dat van boven komt), op-.
perzaal, bovenzaal, enz.
OPPERVLAKKIG, bijv. n. en bijw. , oppervlakkiger, op•pervlakkigst. Niet grondig : eene oppervlakkige kennis.
Een oppervlakkig man, die geene grondige geleerdheid
heeft. Van hier oppervlakkigheid , oppervlakkigljk.
OPPERVLAKTE, v. , meerv. oppervlakten. De bovenste
vlakte van eenig ding: de oppervlakte der aaide. _.
OPRAMEIJEN, b. w., ik rameide op, heb operameid.
Open stooten: de stadspoort oprame en. Ook zegt
neen oprammen.
OPREGT, bijv. n. en bijw. , opre gter , opregtst. Ongeveinsd , vroom: een opregt man. Wezenlijk, waar: opregte Levantsche kof j. Van hier opregtelilk , opregtibbeid , ook opregtigl k.

, m.
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O1REKENEN, ik rekende op, 1eb opgerekenci. Optellen : de kosten oprekerien. Ook bezigt men het in den
zin van vuur. dat onder de ascii ligt, ophalen en van
de asch ontdoen , het tegengestelde van inrekenen : liet
puul' oprekeizeri. Fig. zegt HOOFT.- een guur in 't
hart voelen oprekenen. Van hier oprekening.

OPRIJTEN, b. en o. w. , ik reet op , heb en ben opge
reten. Bedr. , opschenren : zijnen rok oprqten. Onz.,
de wonde iii weder opgereten. De naad reet op.

OPROER, o. , rneerv. oproeren. Beroerte onder het volk,

opstand : oproer verwekken , slichten enz. Van dit
oproer. HOOFT. Het burgerlijk oproer. VOND. Zamensteil. oproerkraaije i', oproe rrnciker, oproer$tic/zter
enz. Zie het volgende w. oproeren.
OPROEREN b. w. , ik roerde op , heb opgeroerd. Naar
,

boven roeren , door roeren in de hoogte brengen. Fig. tot
oproer aanzetten. In deze beteekenis is dit woord ver
obderdé intnsschen is het daarvan ontkende zelfst, oproer
in algemeen gebruik. Van hier oproerig.

OPROKKENENI b. w., ik rokkende op, heb opgerok.'
kend. Eigenlijk, op de spinrokken winden. Fig. , • ophitsén •, oprtüjen : liet Polk oprokkenen. De neigingeiz
dei genwederer op rokkenen- OUD, Van hier opi okkeniag.

OPRUIJEN (oprüi-d-cm) b. W. , ik ruide op„ heb opge
ruid. Ophitsen: hët volk opruijen. Fig. : de opge
ruide baren* MooNi Van hier öpruger , opruijing.
OPSCHEPEN , b w. , ik .cheep/e op, heb opgescheept.
Eigeni. , inschepen , op elkander in een schip laden ; doch
thans vvm'dt het alleen gebezigd in den zin van 'iets aan
iemand tot een' last 'maken i ik zal haar morgen met
-

drie' kinderen cipschepén. Ik ben lang met kent
opgescheept geweest.
OPSCHIK, zie opschikken
OPSGHIKKEN', b. en o, w... ik 'chikte op, heb opgeschikt. Bedrijv., oppronken, optooijen: zich opschikken -. eene kamdr opschikken. Eens redevoering,
met bloempjes der welsprekendheid opschikken. Onz.,
wijken, plaats maken: schik wat op. Van hier opschik,
pronk: veel van den opschik houden.
OPSTAAN, o. w., onregelm., ik stond op, ben opgestaan. Op iets staan: op den grond slaan. Zich op-
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OPS, OPT, OPZ, ORA, QRB.

regten , oprijzen : van den grond opslaan. Fan , u it
hel bed opstaan, ook enkel opstaan. Staat op , 1czr^ t
ons gaan. BJJBELV. Fig.-, ontstaan : er stond een verschrikkelijk onweer op. Van het ziekbed -- van den
dood uit liet graf opstaan. Tegen iemand opstaan,

oproerig worden : Op de list staan. Wat staat er
op de klok ? Al stond er de galg op. Ik sta er op,

ik vorder het ; op zin stuk staan , zijn gevoelen vast
houden. Van hier opstand , ook oproer , opstanding,
van het= orde werkva. opstanden.
Opstaan is een zeer oud woord , hetwelk reels bi
OTFRID, en WILLERAM. Voorkomt , en uf sten , ufstan

heet.
OPSTAL , ni. Een gebouw , alles wat op eereen, grond
gebouwd. is : den opstal van een huis , alles wat tot het
Luis behoort, zonder den grond , verkoopen.
OPSTAND , zie opstaan.
OPTOGT , m. tiet optrekken van een leger: den optog t
blazen. Van optijgen , optiegen.
OPZIGT , o. , rneerv. opzigten. Zorg voor, of over
iets: hij heeft liet opzigt over de paarden. 4an ierncznds -opzigt toevertrouwd zin. Betrekking ,' zin : in
dat opziet staan' ~wi gelijk.. Ten opzigte van mij.
Van hier opzigtelij opzigter.

OPZOUT'] N., . b.

w-, , „ ik Zoutte . op heb - opgezouten.
,

.In

het.: zont : leggen , ...om het voor :bderf- te ; bewaren. Fi guurlijk, bewaren , laten liggen ; ik zal .die. vaten tabak
nog maar wat opzouten , tot -'de markt gerezen is:.'

OPZWEREN . b. w. , ik zwoer op, heb opge.ztvoren. - Met
Benen eed toeëigenen: zq ; heeft hem het kind opgezcvoren gezworen, dat hij vader van het kind is.
ORAKEL , o., meerv. orakels, uit het Lat. ^oraculum 9
naar de fabelleer der ouden. Het gemeenlijk raadselachtige antwoord der Goden door de priesters , — godspraak.
Fig. , een zeer wijs man, of eene wijze vrouw: zij was
,

het orakel van haren tijd.

ORANJE, n., beteekenende de stad en het prinsdorn van
Oranje. Van ,het f r, orange, en dit uit het ital_. tiran
cia. De prins van oranje. Zarnenstell. oranjeappel,
oranjebloesem, o'ranjeboorn, oranjegezin-d , oranje-man , oranjekleurig , en r.. Van hier . o ranj erin.
ORBEREI1, b. w., .ik orberde , heb georberd. Oni. zeicle
,en
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?flefl oorberen , van oorber oorbaar, voor genieten
gebruiken. Wij bezigen orliei'en , in de beteekenis van iets
te gebruiken om het voor Verwaarloozing of bedeif te
bewaren:' dat moet eerst georberd worden. Zie oor-

haar. F. HALMA, heeft het zetfst. or/er: iets op den
orber,, zuinigljk , oc/erleggea. J. DE DECKe bezigt orler yppr nuttig.
ORDE, v. , meerv. orden. Naar het Lat. orcio. Regelma—
tige schikking: ik vond alles La orde. Orde op zijne

zaken stellen. De orde in de, bouu'L'unst. Zarnensteli.
bOfQrde , skigorcle , enz. Een gezelschap van menschen,
welke door regelen en wetten onderling verbonden zijn
de geestelijke orde, in de Roomsche Kerk. De orcl
der Dominikanen. Zaniensteil. monniksorde, bedelrde, rulderoicle enz , ordeskleed, ordeshnf, o,cleçteek'en , en z. het onderseheidingsteeken di riJ lerorde

Q

wordt ook enkel orde genoemd: de orde van den
kousenba,uj. Van hier oi'deljL' (niet ordenteljk)
ordeloos, zopder orde; ook ordenen, in orde bren—
gen en z,
ORDELIJK , zie pr-de.
ORDER, v., meerv. orders. Van het fr. ordre. Bevel
last : op order der /iooge overheid. Zamensteli. 4'f/g8
,

order, enz.

ORGANIST, orgelist , m., meerv. organisten. Van het
iniddeleeuw. organista , en dit van organum ; gelijk orgelist van orgel, die het orgel in de kerk bespeelt.
ORGEL , o., meerv. orgels, orgelen. Een bekend speel-.
tuig. Zamensteil. draaiorgel, huisorgel, kerkorgel,
waterorgel, enz., - orgeldeur, orgelkas, orgellood, orgelmaker, o.rgelpijp, orgelspeler, orgeltrapper, ook
orgeltreder. Van hier het onze w& orgelen, op het or—
ge! spelen. '
Het woord komt van het gr. ôpycvvh liet onder dezen
naam bekend speeltuig is zeer oud, en komt het eerst iii
Konstantinopel voor, alwaar men zich van hetzelve b5
de godsdienstige muzijk bediende. PJr'riN bekwam het
eerste orgel, dit in de westersche kerk bekend werd, als
een geschenk van keizer KONSTANTfl. Keizer LODEWIJK ontving, in het jaar 84o, den Priester GREÖooR,
welke beloofd had, orgels in den griekschen smaak te
vervaardigen, met veel vreugde. lutusselien is ligt in te
zie»,
Gg 2
-

463 ORG, ORK, ORS, OS, OTT, OUB.
zien, dat de toenmalige orgels van de hedendaagsehe zeer
verschilden , schoon zij in het hoofdzakelijke met dezelve
overeenkwan:ieri , en uit verscheidene pijpen bestonden,
we lke, door middel van blaasbalken , geluid gaven.
ORGELIST , zie organist,
ORKAAN , in. , meerv. orkanen. Een hevige storm. Zamensteli. krjgsorkaan. hal. orcano , fr. otsi'cigan , eng*
hurricane, hoogd Orkan.

ORS , zie o.
OS, m. , merv. ossen. Een rund , het mannetje van de
koe , in eenen ruimen zin. Gemeenlijk echter wordt zulk
een dier een os genoemd , wanneer het, nog jong zijnde,
gesneden is, een gesneden stier , of bul. Wordt het oud
gesneden , dan draagt het den naam van bulos. Van
den os op den ezel springen, liever: van kn orse
( eng. horse) , van het paard , op den ezel springen.
KL. Koiij.req bezigt dit orse voor paard. Ook L. v.
VELTH : t'ors ende te voet. Zie ezel. Fig. , zegt men
van iematid , die dom en lomp is: luj is zoo dom als
een os hij is een regte os. Zamensteli. ossendrift,
ossendrj.'er,, ossenhuid, ossenkoop? osenkooper,
ossenkop, ossenleer, ossenmarkt, ossenoog, ossenpens. ossenstal osseniong , ossërn'leesch , ossen—
weide, ossenweider; - buffelos , bulos , enz.
Hoogcl. Ochs, bij ISIDOR. oxsso, ULPHIL. auhen,
ingels. oxa , deen. en zweed. oxe , eng. ox , ijsl. uxa.

WACHTER en JUNJUS leiden het van het gr. *vet wassen., vermeerderen, af.
OTTER , m , rneerv. otters. Zeker viervoetig dier, dat
zoowel in het water. schoon niet lang, als ook op het
land kan leven , en zich daarom gemeenlijk aan de kanten
der slooten, aan de oevers der rivieren en zeeën ophoudt, alwaar het van kikvorschen, visschen en kreelten
leeft Zamensteli. olteivel, enz.

iio ogd. Otter, eng. otter, zweed, utter, ijsl. our,
deen. ocider.
OUBOLLIG, bijv. ii. en bijw., oubolliger, oubolligst.

voor au, age, d. i. af, nu on, en ho/lig, van
bol, het hoofd; thans zegt men holbollig, hij wien het
hofc ls op den hol is, volgens L. TEN KATE. Ou—
boilir s hj KIL genoegehjk , f,. zcetuq, en ook ineptus,
absurclue. Vorn. heeft: wiene naam van den oubei'
li'
Van ou,

,
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OUD.
ligerg .veergalm nagebaut wort.
lig, hobollig en obollig.

klOOFT

heeft oubol-

OUD , bijv. n, en bijes. , ouder , oudst. Dit woord wordt
in verscheidene beteekenissen gebezigd : hoe oud is hij?
.met kind is nog geen acht dagen oud. Ook zonder
bet woord oud : het kind is nog geen zes weken,.
Oude boeken. Taan de oudste tijden af. Een oude
man , eene oude vrouw. Fan ouds : wi kennen el-

kander van ouds. De oude Latijnen , in tegenover
stelling van de latere. Ook zelfstandig : gelijk de ouden
zongen , zoo piepen de jongen, spreekw. Jong en oud
heeft er den mond vol van,; zoowel jonge kinderen als
oude lieden spreken daarvan. Oude liefde verkoelt niet.
Zonen ouden gang gaan , zijne gewone levenswijs houden.
Van hier oudachtig, ouderdom, ouderling, oudouderling , oudheid , ook oul. voor ouderdom. Zamenstell.
oudaard , een oud man, oudbakken, ook fiiguurl.: een
oudbakken vr jer , -- oudburgemeester , oude-klee-.
renkooper , oucie-kleerenmarkt , oude-mannenhuis

oude-vrouwenhuis , ouderwets , bijw. , oudertvetsch ,

bijv. u. , oudgrootmoeder, overgrootmoeder, oudgroot-vader, overgrootvader, oudmoei , vaders , of rnoeders
moei , . oudoom , vaders , of moeders oom , oudvader
,F

oudkerkleeraar ; hij is al naar de oudvaders , hij is al
dood , oudwijfsch , van een oud wijf : ouc1u'gfsche vertellingen , enz.
Hoogd. alt, goth. , eng., deen. en neders. old , an-gels. ercld. _
Weleer is liet onz. w. ouden in gebruik geweest, waar.
voor wij nu verouden , verouderen bezigen : dat gelove
en oudet niet. DULD. TR .
OUDE, (ouder) v. Ouderdom , leeftijd , door alle trappen
van toeneming, als kindschheid, jongcli:tgschap , huwbaarheid, enz.: men vist de middelbare oude. VOND.
Tot steunsel van mijne oude. PooT. Die hezer oude
(mannelijke jaren) hadden. Bups. 1477. Dit woord is
thans genoegzaam buiten gebruik.
OUDERDOM, zie oud.
OUDERS , (ouderen), meerv. Vader en moeder: onze
eerste ouders , Adam en Eva. Zamenstell. voorouders
f

zoo ook ouderlie jde , ouderloos, oudermin, enz. Het
woord stamt van oud af, en wel vau den vergrootenden
Gg3
trap
s

OUD, OUT, ÖUW, OVE,
trap ouder, zelfst. genomen. Of het is vi deh1Me
oorsproig als het hoogcl. Eltern , volgens WÂdni. af...
komstig van het oude alen, parere. Oudt, is het eike1v.
ouder in gebruik geweest : den ouder niet te min. Di
DEcK.

OUDERWETS ouderwetsch , zie oud.
OUDHEID , zie oud.
ourruR , outer , ziê altaar.

OUWEL, m., meerv. ouwels. Een zeer dun gebak, het
%vdk gemntijk uit enkel meel, of bloem, en water be-.
staat. Van ronde ouwels bedient men zich, om brieven
u verzegelen : eenen brief met eenen ouwel toedoen.
De ouwels, welke men , in de Roonische Kerk , bij gelegenheid van het avondmaal, gebruikt, zijn van denzeifden
aard , doch grooter clan briefouwels.
Het is , even als oblie , Van het lat. oblata , afkomstig.
Ju de eerste tijden des christendorns bragten de Christe-.
nen , bij hunne zamenkomsien , idles eité , t tot hunne
liefdemaaltijden , en de daarop volgende viering van. het
Ii. avondmaal', noodig was ; hetwelk daarom obiata
obiatione& genoemd werd. Dewijl daartoe nu ook het ten
avondmaal vereischi wordende broöd behoorde, zoo be~
hield hetzelve dien naam, niet alleen na de afschaffing der
,liefdemaaltijden,
liefdemaaltijden , maar ook nadat men in plaats van brood
ouwe! invoerde ; en vervolgens werd ons gewoon , en
l

daaraan gelijk ouwelgebak ook met dien naam bestempeld.

Zie oblie.
OVEN, m., meerv. ovens. Eene beslotene plaats, ge—.

schikt, om door vuur heet gemaakt te worden , ten einde
daarin te bakken, enz., den open stoken. Dat gaapt
zoo wijd als een ogen, dat is geheel onwaarschijnlijk.
Jiet was of hij tegen eenen oven gaapte, zijne rede~
,men vonden geenen ingang. Zamensteil. bakoven, glasoven-, kalko'en, potoen, smeltoc'en, steenoven , enz.
O'ericleur, oendwei1, oenschop, oven-stok, enz. Reeds
ij Krno ouan (ovan), JNOTK. onen, TAT. oan, ULPHJL. au/in, eng. oven' one. WACHT. erkende
reeds de overeenstemming van dit woord met het gr. a150,
ik steek aan.
OVER, bij w. en voorzctsel. i. Bijwoord ; aan de over—.
zijde: hij woont daar regt o-'er. Overig: tijd over
hebben. Voorbij: het ontf'er i3 al cer. Over en
-
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weder idopen, 2. Voorzetsel , met zijn naatnwoorcl , en
in zamenstelling met andere woorden. Over de deur

liggen. Over hoop werpen. . ai, s over kop op den
grond vallen. Over eenen steen springen. Over de

kling laten springen. Met iemand over weg z * n ,
in gezelschap van iemand reizen ; van waar de spreekwijs s .ik kan met hem zeer wel, of niet, over weg,'
zeer wel, of niet met hem omgaan. Fig. -: tot over de
ooren in de schulden steken. vervolgens : over eene
zaak denken. Laat de zon niet over (gedurende)
uwen toorn ondergaan. Over (bij) den maaltijd.
Over dag , bij den dag. Over de rivier (aan gene
zijde). Over iemand regeren. De zege over iemand
behalen. Ziclt over iets erg eren , verwonderen , enz.

Over iets boos worden , klagen , enz. Over- de helft.

.Heden over acht dagen ,, als acht dagen zullen verloo-pen zijn ; --- overlam, of over kort. ever vele jaren ,
na verloop van vele jaren , in tegenstelling van voor vele

jaren , d. i. vele jaren geleden. In zanienstelling niet aii
fiere woorden, als voornsaaniwoorden, bijwoorden, over-~
al, overeen , daarover, hierover , tegenover , voorover , waarover; en ncnwoorden : overgroot, overluid , overoud , overiollig , enz, Oerbuur , overhand, overhemd, overmoed, overrok, overvloed ,

enz. In zanienstelling niet werkwoorden , is het voorz.
over scheidbaar, of onscheidbaar, als overboeken, in
een ander boek zetten , ik boekte over, heb over e-

boekt ; - - overdenken, ik overdacht, heb over.Jncht.
Somw jlén is het voorn:, tnet dezelfde werkwoorden zamengesteld , dan ee»$ scheidb. , dan eens on-scheidb., als:
,

óverloopen , het vat loopt over ; overloopen: ik over-P
lbóp - niemand. Overwegen , nog eens wegen: ik
veeg over; --= overwegen , bepeinzen , ik overweeg , enz.

-Dit voorzetsel wordt wijders met de volgende woorden
zanrengesteld : overttctrdzg , overaardscia , overnat,

overasemen , overbaat, overb /azen , overblijven ,
oveerblu en , overbobbelen, (overschreeuwen) , overbodig
(meer clan geboden , of bevolen is) , oerbrassen, overbrengen , overbruggen (eene brug over een water le ,gen), overbuigen, overdekken, overdoiuven , overdragen, overclrinken , overdwars , overel&a,•sen-, overei•Gg4
scfien
,

OVE.
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schen, opertell , oergaaf, overgang, oPergape n ,
oergeloof (bijgeloof) , overgieten. oei'gol
ven. o.'ergoozjea , o.'ergi'ijpeIi , oergulden , over.haasten , overhangen , overhebben , oerheeren ,
hee,sc/ieri , oer/ze1te , oQer/Looreiz , oerhouc1en,
oerjai'Cfl , overkielen, o-'erkqken , oerk/auteren,
overklimmen , overkluiven , overkoken , oerkraaijen,
o'ei'kroppen , oerladen , oerlangeri , overlaten ,
overleer, (bovenleer), overleg , overleggen , overleveren , overlezen , overlieden , o'er1jmen , oerloeiz,
overluid, oerluiden , overmaat, overmaken, over-

overgaren

,

malen, overmannen , overmeesteren , ormorgen ,

oerinowv , o,wij, overnachten , overnamen
o'eipakkerz , oerplakken , overzeilen, o'errekeneri ,
oerrjc1en , overschenken. over-schieten, oPer8cfzjnen
overschilderen , o'erschrqc1ea , oersiaari , oersmijten , overspannen , oerspringen overstaan , oer.sapper , oversteken , overstemmen , oers1jgeri,
overstralen , operstroomen , o'erteeL'ener , oertogt,
overtreden, overtreffen , o'ertrek Le i , o'er'ct/1en,
oer-'aren , overvliegen, oc'.9rrvaaijeri , oeru-'asscIieri,
oerw.elcligen , o-'eriPerken , oier'u&en , oerwrokLen , oerzwemmen , enz.
Out. werd dit over ook in de beteekenis van voor ge
bezigti die Qrae /ziit dit over spel, d. i. voor spel,
of jokkernij. MEL. ST. Ick /iielt u oei' mij, prient,
voor mijn' vriend. SEGLTEL. Zou zeide men ook v oet
over voet , voor voet voor .'oet. Insgelijks over niet,
d. L voor niet, vergeefs. Ook komt het voor in de
beteekenis van b'en: ende die man Wc8 groot oper
alle die van orienten. BuB. 14770
Dit oude voorzets. is reeds bij ULPHIL. afar, ufczr,
Is: DOR. ubar, hoogd. uber, angels. over, zweed, yjer,
ofar, ï'ir, pers. aber, bij KER0 juber, gr. j wEp, lat.
.super, supra, fr. sur. De hooge ouderdom van dit
woord blijkt reeds uit het hbr. 7, trans , over.
OVERAL, bijw. van plaats. In alle plaatsen, ZamensLell,
,

oera1teqenus,o.orciig, oera1egeiuoordigheid.

OVERALTEGEINWOORDIG, zie overal.
OVERAZEN, b* w., ik operaa8de, heb oeraasc1. Te

veel aas, te veel eten geven: dat dier heeft ne j
Zoo ook zich operc&zen.
OVE

VEM

fr7:

OVERBOEIEN , zie over.
OVERBRIEVEN , b. w. , ik briefde over , heb overgebriefd. Eigens. , door middel van brieven berigten,
Fig. • bekend maken , ontdekken : alles overbrieven.
Van hier overbriever , overbrieving.
OVERDAAD, v. Onmatigheid , verkwisting. Oul. werd
het ook voor stoutheid, roekeloosheid gebezigd : ende hik
sloech hem, om deze o.verclaat. BIJB. 1477. Ook voor
verongelijking: God moete dese overdaat wreken.
EsoF. Van hier overdadig , onmatig , verkwistend;
Oul. ook voor lastig , moeijelgk : aalt mg niet overdadich. CONST. D. MINNE. Ook voor slecht , misdadig:
om dat si ouerdadich gheweest hebben. Buil. 14.77.
Hiervoor heeft de statenoverzetting : omdat s overtreden hebben. KIL. heeft het in den zin van gewelddadig
Voorts : overdacdigheid , overdadigljk,
OVERDREVEN , zie overdr jven.
OVERDRIJVEN, b. en o. w. Bedr. en scheidt..: ik dreef
over , heb overgedreven. Naar de overzijde drijven : hy
dreef het vee over. Ouzijd.: de schuit is overgedreven, naar de overzijde. Bech-. en onscheidb. ; ik overdreef, heb overdreven. Eigenlijk: het vee averdryven,
biet sterker voortdrijven , dan deszelfs krachten toelaten.
Fig. , in het verhalen, of voorstellen eener zaak , de grenzen der waarheid , welvoegelijkheid enz. overschrijden
Dikwerf overdrift men de lofspraak der vriendschap ten koste der algemeene menscltenliefde. Van
hier -overdreven : een overdreven voorstel. Zoo ook
operdrevenheid.

OVERDWAALSCEI , bijv. n., eenigzins verouderd. Hoogmoedig : overdwaalsche gastrealen. OUD. Overdwaal.
sche Zeden. HOOFT. Van hier overdu'aalschheid , bid.
HOOFT.
OVEREEN, bgw• , eenstemmig, eenerlei bestemming hebbende: overeen komen , eenstemmig zijn. Dat komt
daarmede niet overeen. Overeen stemmen , eenerlej
toon , eenerlei inhoud hebben. Die speeltuigen stemmen volmaakt overeen. 1llenschen , die in hunne
meerangen en goede oogmerken met elkander overeen stemmen. Bij deze beide werkwoorden wordt het
an.eest gebruikt. Men zegt nogtans ook overeen brenger:
dit ; e eg cle kan ik met uw vorige niet overeen brerk-

%5
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gen. Zameiistell. opereeakonz8t oereenLornsiig, oPern
eënsteinming , enz.
OVEREENKOMST 5 zie overeen*
OVEREERGISTEREN, bijw. Beter vooreergisteren ; en
dan beteekent het voor driedagen: dat is Pooreergi8te

ren gebeurd.

OVEREIND, overend. ]3ijw. Regt op: iet8 overeind
zetten. Fig. : zijn gemalin ontivaeckt; het hof raeckt
overende. VOND.
OVERGAAN, o. en b. w., onregeiw. Onz. en scheidb.:
ik ging over, ben oc' trgegaan. Overloopen : hij ging
tot de/-z vijand o'er. Zich tot iets bepalen : tot een
ander onderwerp, gevoel enz. , overgaan* Verdwijnen : het onweer ging $chielqk o'er. Overgegeven
worden: de stad ging over. Getrokken worden, en
daardoor tot geluid overgaan : de bel ging niet over.

Met eenen derden naamval des persoons , voor gebeuren,
bejegenen , overkomen : PVat of dien herciren o'er
gaet , dat zij enz. POOT. In zekeren toestand geraken
liet lijk was reeds tot verrotting overgegaan. Bedr.,
over iets gaan: de brug overgaan. Ook van levenlooze
zaken : als er de schaaf nog maar eens overgaat,
Wederk. en onscheidb. : ik
overging mij , heb mij overgaan. Meer, of sterker
gaan dan zijne krachten toelaten : ik wilde mij niet
overgaan. Van hier overgang.

Lal het wel glad worden.
,

OVERGEGEVEN, zie overgeven*
OVER-GEVEN, b. w., ii, gaf over , heb overgegeven.
Iets in iemands handen., of magt stellen: iemand de sleu...
tels, èenen brief, enz. overgeven. Zich o'erget'en,
en van hier figuuri.: zich aan zijne driften overgeven.
Afstaan : zijne aanspraak op iets o'ergeen. Uit wellevendheid wordt overgepen , ook voor braken gebezigd. Van
bier pergving. liet verled. deêlwo overgegeven wordt als
bijv. r, en als bijw. gebezigd voor boo, slecht: een oerge
geven measch, booswicht. Van hier ocergege'enheid.
OVERHAND, v. In zoo ver de hand ook magt en sterkte
beteekent, de overtreffende magt en sterkte: de overhand hebben, krijgen. Dien prijs der oerhandt
uitder hand te werpen. HOOFT.
OVERHEEN, bijw., over iets heen: hij gooide den bal
o.'er het huis ILCCfl. hij loopt ei' los o verheers

neemt
het
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,het weinig ter harte. Nogmaals ^, boven dien hij hack
reeds goed gedronken, en nam er nog eene flesch
:

overhen.

OVERHEER , m. , meere. overheeren. Heer over iemand !
als deszelfs onderdaan. Die het hoogste gezag heeft: dat
etck man overheere in sijn Buis toesen sonde. B!JBELV.
Vn hier overheerl jk , dat met de waardigheid van eeneg
overheer overeenkomt en daarin gegrond is : een over./ eerlijk bevel. Doch in dezen zin wordt het zelden ge.•
bezigd , m voor zeer heerlijk : dat is een overhèéj
lijk , een zeer schoon , bezigt ! Van hier overheeren.
OVER[ IEERLIJK , zie overheer.
OVERHEID , v. , meerv. overlieden. Heerschappij , ovérm gt: tegen cle overheden, tegen de magten. BIJBELV.
Doch in dezen zin `gordt het niet meer gebezigd. Die
met openbaar gezag over Land , stad , enz. bekleed zijn
bij lag/Le overheden. H. DE GROOT. 's Lands tvéttige
overheid. Zamenst. : overheiclsanzbt , overheidspersoon.
OVERHOEKS, bijw. overhoekscli, bijv. n. Schuins, dwars:
-

die st jl staat overhoeks.

OVERHOOP , bijw. Onder elkander : alles oventoop srniten. Overhoop liggen; ook in twist zijn : li* ligt met
zijne voogden overhoop. Van hier overhoopliggers,
bij OUD.
OVERIG, bijv. n. en bijw. Hetgeen van de bepaalde hoeveelheid eens dings nog voorhanden is: liet overige geld.
Foor het overige , of overigens , wat nog te zeggen
-

of te doen overig is.

OVERIGENS , voor tiet overige. Zie overig.
OVERKOMEN, o. en b. w. , ik kwam a over, ben over.
gekomen' . Onz. , van elders komen: wannëer zult g ij
eens tot ons overkomen ? Gebeuren, ontmoeten: wat
komt u over ? Bedríjv. , te boven komen : ik zal die
schade , wel overkomen. Van hier overkometjk, over-.

komst.

OVERLANGS , byw. In de lengte: een stuk hout over.
langs, of overdwars nemen.
OVERLAST, ni. Datgeen, hetwelk bov en den bepaalden.
of gewonen last gaat: het schip zonk , door al zijn'
overlast. Figuur!. , onbilli k bezwaar, moeijelijkheid : L e .
mangil overlast aandoen. Van overlasten , te zwaren
htsit opleggen. Va :n hier or'erlas!rg , te zeer belast.

OVER-.
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OVERLEDEN , zie owerl jccen.
OVERLEVEN , b. tic'. , ik overleefde , heb overleefd. Lan_
ger leven : iemand overleven. .lijnen roem overleven,
zijn' eens behaalden roem bezwalkt zien. Van hier over,

let-'ing.

OVERLIEDEN , b. w. ik overloog , heb overlogen. Leugenachtig betigten : iem a nd overliepen. liet geen zip
hem zoo valschel jk ooverlooghera en te last geleit
hadde. HOOFT.
OVERLIJDEN , o, w. , ik overleed , ben overleden. Dit

woord beteekende bij de ouden overtrekken : doe h91
drie rivieren overleden was. BIJB. 1477. Voorbijgaan*.
ist mogelyck so laet desen keic van my overlijden.
CL. SP. Verhalen (bedr.): mer wat gesciede in sinen
tiden , sal ie u hier overliden. L. v. VELTH. Thans
wordt het alleen gebezigd in de beteekenis van sterven;
ook zelfstandig : na liet overl den van menen vader.
Overleden , het verf. deelw. bijvoegelijk, voor gestorven.
OVERLOOP, m. , meerv. overloopen. Het overloow
pen. In eenen overloop van groote wateren. BisBELV. De overloop van gal. Op de schepen wordt
het bovenste dek de overloop genoemd : het zeil sloeg
hem van den overloop in het water. Langs den
langen overloop. VOND. Eene overdekte plaats in de

huizen , waar uien van het eene gedeelte van het huis naar
bet andere gaat : het slaat op den overloop.
OVERLOOPEN , o. en b. w. Onzijd.: ik liep over, heb
en ben overgeloopen. Naar de overzijde loopen : ik
liep maar schiel jk over. Overvloeijen ; de oogen loo-•
,pen, hem over, de tranen komen in zijne oogen. De
perskuypen sullen van most ende olie overloopen.
,IJBELV. Van den eenen tot den anderen overgaan.: tot
de vijand overloopen. Bedr.: ik overliep, heb overloopen. Door te sterk loopen buiten adem brengen,
ongesteld maken : zich overloopen. Fig.: iemand overloopen , met gedurig herhaalde bezoeken lastig vallen,
Vlugtig overzien: eene rekening overloopen. Van hier
overlooper, overlooping.
OVERMAGT , v. Grootere magt: voor overnzagt bukken.
Van hier overinagtig , die ove'rniagt heeft: een overmagtig
heer. CAMPn. Ook het wverkw. over•rnagtigen , voor overbbeerschen. Cve t m: a t i, d , overryrzagtiging , bij Oun.
OVER-.
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OVERMITS , voegva. Termits , naardien : overmits zijra
vader ,'PStoi•ven was. Oud. werd het ook voor midden door gebezigd : oerniids ontween sltzen. Bira.
den
14v.
OVERMOEI. , m. Overdreven moed , roekeloos bestaan;,
ook trotschheid. Van hier overmoedig , overmoedigheid, bij C,AMPI . , en het verouderde overmoedigen,
voor zich verheffen , trotsch zijn. Bij ISIDOR, is reeds
ubarmuódie , hardnekkig.
OVERNIOGEN , b. w. , onregelm. , ik o'ermogt ,heb over
rnogt. Door grooter vermogen overwinnen : dan sullen
wi hem overmogen. BIJBELV . Qul. wer d het ook met
een scheidb . voorz. gebezigd : en mogten over hein.
BIJS. 1477.
OVEL NATUURKUITDE , v• Die wijsgeerige wetenschap,
welke de algemeene eigenschap der dingen , het bestaan
en de' eigenschappen van God , het wezen der wereld en
de eigenschappen van eereen geest bevat ; anders 'bboveninatuurkunde , gr. en lat. metaphysicci. Zoo ook eert
boek , hetwelk deze wetenschap behelst. Van hier overnatuurkundig.
OVEROUW, zie over.
OVERPEINZEN , b. w. , ik overpeinsde , heli overpeinsd,

Overdenken, overwegen. Van hier overpeinzirzg.
OVERPRIESTER. , m. , meerv. overpriesters. Opperpeester : alle de Overpriesters ende schriftti eléerden.
BI JBELV.

OVERREDEN, b. w. , ik overreeddè , heli ooerreed' ; Poe t

woorden , of renenen , veroorzaken , dat iemand overeenkornst;g met eerre voordragt handele : hij liet zich niet
overreden. Doorgaans worden Overreden en .11 ooëï^tzti.
gen verwisseld , schoon zij zeer verschillende zaken . beteekenen. Overtuiging raakt het verstand alleen, maai
overreding den wil en de daden. Van hier ocer•reding.
Oul. bezigde men ook overredenen.
OVERSCHADUWEN, b. w., ik or'ersehaduwde , heb
overschaduwd. Met zijne schaduw bedekken. Fig. de
kracht des Allerhoogsten gal u oversc/iaduwen. BijBELV. Van hier overschaduu-'inq.
OVERSCHOT, o., meere, overschotten. Van oversch eten. Overblijfsel: het overschot der benden. Het laatste van iets: het overschot zijns levens. HOOFT. Ie_

mand*

473

OVE*

ma,ci8 overschot, zijn geraamte , zijne asch. Het over.
schot van laken, enz.
OVERSLAG , in.', nleerv. overslagen. Iets , dat over iets
anders heen geslagen wordt , inzonderheid van dingen ,
welke tot de kleederdragt behooren , b. v. : een overslag aan eeneri kraag. Overleg, berekening: eetz en
overslag van onkosten maken. Van o'erslczan.
OVERSLOOF , v. , meerv. oversloven. Eene sloof over
eene andere sloof, doorgaaiis korter dan deze ; ecu
klein voorschoot. Bij KIL. heeft O)e/'8ioOfOOk de betee
kenis van praeputium , pel/is giwzdern tegens ; voorhuid. Zoo lezen wij ook in den Bij-P,. 1477 : ende ge
sult bes,2iclen, dat c/eysch iuves ouei'skeJs (anders
uwer O:ter$lO-'e) ; waarvoor wij in onze overzetting Iezen : ende gij sult het viee.sclt UU'eI' 'oorhuit besnijden.
,

OVERSPEL , o. Echtbreuk : liet smetteljk oerspel.
VOND.
OVERSPELER , m. , meerv. overspelers. De zich aan
overspel schuldig maakt. Vrouwel. : o-'erspeelster, ocerspeleres. Van het verouderde w. oei-spelers , hij KIL.
overspel doen. Van hier o'erspeIerz/ , BIJBELV. ; overspelig.
ÖVERS FAAG , bijwo in de zeevaart gebruikeliji een se/tip
overstaag smijten , schielijk wenden , en tegen den wini
inhouden Fig iemand oc'ei slaag werpen,. hein eçnen

schrik aanjagen , den voet ligteri.

OVERSTE - 9 , bijven. , zijnde een overtreffende trap van over.
Hoogste , opperste : de overste leidsman. De overste
herder enz. BIJBELV. Sn overste top. BIJB. 1477.

Meest wordt het thans als zelfstandig gebezigd. Zie het
volgende.
OVERSTE, m., nieerv. oersten. Die gene, welke onder
vele anderen de hoogste magt bezit. Van hier zijn in de
ti l' JB- ELVERTAL. de oversten des volks, de oversten der
joden çpz., de voornaamste staatspersonen, de overheden.
n het krijgswezen. worden de bevelhebbers oversten genoemd; inzonderheid draagt de kolonel den naam van
overste. In eene ruimere beteekenis iemand, die over
iets gesteld is: de overste van een klooster enz. Zaniensteil. krjgsoverste, veldoverste, enz.
OVERSTUUR, zie stuur.
OVER-
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OVERTOL, o. dat bov en het getal is een overtal pan
b e cv i/yen . Van hier overtallig De troepen zijn over-tallig , z ijn niet alleen voltallig « maar hun getal is grooter
dan het bepaalde. Nadien dat lti overtallielt (al)iin<Ian tè„.) wqn ghedrorzckerr kaclde. RIJG. X477. Doch
hervoor bezigen Wij thans overtollig als met (ie tegen woordige uitspraak overeenkomstig.
OVERTOOM , rij. Eene plaats , waar men vaartuigen over
eenen daal haalt, om die van het eene water in hipt an-dere te brengen. Een gehucht buiten Amsterdam , dus
genoemd : hij woont aan den overtoorn.
O:VERTRE SEL, o. ,..meerv. ove `treksels. „Van overtrek-.
ken. Hetzelfde als overtrek. .,iet overtreksel .van en
bed , van kussens , stoelen , enz.
OVERTUIGEN, zie overreden.
OVERVLOED , m. Van het w. overvloeden, overvloeijen;
figuurl. eene grootere raat , een grootere voorraad van
..lets ,. ,dan men . ter bereiking van zeker oogmerk behoeft
overvloed..v n . wijn , kout , tuff, enz. Alles in overvloed bezitkkrz. Ten opervloede , als een bijes. , beteeken.t eigenlijk ,..dat iets niet volstrekt noodzakeiíjk :-is... Van
hier ovei•vloec g, overvloedigii k.
Reeds bij 'KERO 'vindt men vbarfluat , neders. averflooci.
OVERVLOEDIG f,, zie. overvloed.
OVERVLO EIJEN , zie overvloed.

OVERWEGEN , o. en b. w. , ik woog over, heb overgewo^gert. , Qnz. . te veel wegen die boter weegt één
pond ,.over. Uliguurlï ; dat weegt -over, dat gaat te ver.
Bedra<, nog, eetas Wegen : ik heb al de balen o'ergewo-.
geh Ik overr oog , heb overwogen. Bedr. , overdenken. ,. overleggei► - r ik, heb die zaak r pel4k overw,ogen..
Van: hier overweging.
,

OVERWIGT , (overwaag) , o. Van wigt, vara gew gt.
Datgeen, wat. heven .een: bepaald gewigt is.: twee pond
overwipt. Fig. , meerder magt, grooter invloeJ t zijne
bewijzen kregen een beslissend , over -igt. Van hier
over ig .i r , nie er wegend, dada noódig is, zwaardcr,9
dan gewoonlyki,: oPerwigtigeukatea. zoo ook overwigti*,gheid.

OVEERWLGTI& a zie oaeruigt*

OVER..

OVE.

4o

OVERWINNAAR. , zie overwinnen.
OVERWINNEN , b. w. , ik won over , heb overgewon.
nen. Boven zijne gewone vertering winnen : m/n kneefit
wint jaarlijks veel geld over. Fig. , telen : kinderen
ovenvinnen. ik overwon , heb overwonnen. Verme'esteren, te onder brengen : hij overwint allen , die hem
tegenstaan. In verdere beteekenis : zijne driften oer
winnen. De vaak overwon mij. Van hier overwintner, (overwinnaar) overuvinneljk , overwinning, overwinst , overwonneling.

OVERWINTEREN , o. w. , ik overwinterde , heb overwinterd. Den winter overblijven : ik overwinterde in
. tmsterdartt. De schepen zullen in deze haven overwinteren. Zie overzomeren.
OVERZEESCH , bijv . naamw . Van zee. Dat van overzeC
is over zeesche oesters. Dat over de zee is : overzee-a
:

sche landen.

OVERZETTEN, b. w. , ik zettede over , heb overgezet*
Troepen overzetten , met een vaartuig over een water

voeren. Van den eenen naar den anderen kant zetten :
zijn kasteel overzetten (in het schaakspel). Van hier
fig. , voor vertalen : - een . boek overzet ten. In verdere

figuur , overdoen , overlaten : ik heb het hem voor mijn
eigen geld overgezet. Dit woord is ook als onz. bij de
boekbinders gebruikelijk , voor overslaan , Smetten dat
boek zet verschrikkelijk over. Vaan bier overzetter,
overzetting

OVERZIEN, b. w., onregelm. i ik Zag oreer, heb over-^
gezien. Over iets zien: de muur was te hoog ; ik
kon er niet overzien. Over de gansche oppervlakte heeii
zien: van dezen berg kan men de stad overziens
Overlezen, verbeteren : een opstel overzien. Overlezen,
om van buiten te leeren : zone les nog eens overzien.
Ik overzag, heb overzien, Beschouwen:. men kan day
gevolgen daarvan niet overzien. Van hier overzie
ning , overzigt.

OVERZIGT, .,zie overiieni
OVERZIJDE, v. ' De tegenovergestelde zijde: aan de overzideder rivier. Van hier overz dsch , dat aan de
overzijde is.
OVERZOMEREN , o . w., ik ' overzomerde , heb overzoé
merci,

03 VE
Werd. Des zomers overblijven wij zullen te Aken
operzomereri. Dit woord is zoo veel niet in gebruik, als
operwintereri. Men vindt beide echter in de B1JBEL
VERT.

ende de roofrogelen zullen op haer o'erso

meren, ende alle dieren der aerde sullen claer op

overwinteren.

OVERZULKS, bijw., daarom, om die reden: een groot
gedeelte zijner soldaten gedroeg zich lafhartig, etl
overzulke verloor hij den slag. O9ereulcks hebe me
nighmael ghetwqfelt. GESCIIIER.

11h

P.
P,elfdcde medeklinker,
vijftiende letter 'Van het Nederduitsche ABE, en de
hehoorende tot de lipletters.
PA.AI, m., meerv, paaijen,

Een oude man.

Waal"'schijn-

1ijk van pa, voor papa.
PAAI, v., meerv, paaijen. Een termijn van hetaling,
"V"'"an het fr. paije, eng. }Jaij , ital. paga.
PAAIJEN, b, w., ik paaide, heb gepaaid. Eigenlijk
hetalen,

Van hier tevreden stellen: iemand met helofVan het Fr. paijer; vall waar het DOg ge-

ten paaijen,

heel fr, palfement,
PAAL, m,. , meerv, palen, Een lang en dun stuk hout ,
of steen. B~jzonder eengrenspaal, Binnen onze palen,
hinnen de grenzen; zamenst, landpaal !'. waarvan het
o, w, palen , ergens aan grenzen. Fig.: iemand paal
en, perb etellen: De lJalen te buiten gaan, de wetten der welvoegelqkheid overtreden,
Ben paal bouen
eoater , iets dat zeker is. Zamenstell. paalwerb , paalgeld, paaimeester , paalmosselen , paalsteen , enz.-paaiaast , zoo vastals een paaJ.
Voorts dwarspaal,
enz,

Paai stamt zekerJijk af van het lat. palu s , van waar
ook het fr, pal, hoogd. Pfahl,
PAAP, m, , meerv, papen. Eigenlijk Vader, in het gr.
?r~?&"t~~, een priester ; in de latijnsche kerkpapa, het opperhoofd dier kerk, ZamenstelJ. dorp spaap , mispaap;
enz, Zamenstell, papenbloem , papenhoed ; papenbruid , papenbullebens , papenschoen , enz; , tot het
plantenrijk hehoorende.
Oneig, , een Roornschgezinde
over het algerneen , zoo leek, als priester, Van hier pa-

perij, paapsoli ; papist; ook paapje, zeker vogeltje.

PAAR, 0., meerv, paren. Twee hijeen passenrle dingen
van eene SOOl't: een paar gezoncle oogen. Een IJaar
schoenen, Paar aan paar, of l)('tar en p aar : nio
l'U8t';git, paer en paar eens omgedronben, YOND. Zes

paar.

1?
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paar kousen. Bijzonder1jk bevat men man en vrouw
onder den naam van een pCt(t Op den voorga/zZ der
geslachtenvolglit dit paei' dier oucl'rea spoor. VOND
Paar of onpaar? Even of oneven. Van bier het w. pa
ren Hoogd. Paar, fr. paire , ital. paro , van het lat. parG
PAARD. o.. meerv. paarden. Een der voornaamste tarn
-

me viervoetige dieren , dat door den mensch tot meni.gerlei diensten wordt gebruikt; ook ros. Zoo sterk ,
(11$ een paard. Andere spreekw. , van dit dier ontleend,

zijn : paarden, clie de haver verdienen, krijgen ze
niet. - 1h vrees, dat het hinkende paard achter-.
aan zal komen. Zie hinken. Iemand op liet paard,
of te paard helpen , voort helpen. Iemand over liet
paard tillen, hem te veel dienst doen. Men moet gee

ne gegevene paarden in den bek zien. De paarden
achter den wagen spannen. Op zijn paardje, zeer
driftig zijn. Zamensteil. huurpaard, koetspaard , post
paard, enz. paarden6erjder,, paardenboon , paai-.
dendek , paarclendiij, paardendrek, paardenliandel,
paardenkam, paardenklaaua. , paarden kooper, paardenmarkt , paardenmeester, paardrijder., paarden&niicl , paardenstal, paardenstaart, paarden tuischer,
paardeno1k , enz. Van hier het o. we paarden, sche-

pen met paarden voort trekken.
Paard , en het hoogd. Fjerd , zijn zekerlijk even zeer
van het lat. veredus afkomstig„ als het fr. clzea1, en
het hal. caalIo , van hei lat. caballus, of als het zweed.
lioppa, en het vriesche hoppe, van het gr*
verband met ons hippen, huppen, hippelen, huppelen.
PAARDMENSCH, o., meerv. pacircimenschen, hetzelfde,
als menschp aard, en paarclinan. EefI verdicht wezen
van den ouden tijd; waarschijnlijk oorspronkelijk uit de
verbeelding, van menschen, die, toen zij het eerste iemancl.
te paard zagen rijden, hem en zijn paard voor een enkel
wezen hielden, dat half mensch en half paard was.
PAARS, bijv. n. Bruinrood, violetkleurig, en purperachtig.
PAL&UW m., meerv. paaur-venz. Een bekende vogel. Het
past den paeu uit trots den staert om hoogh te
steecken. VOND. Vrouwel. paaz.iwin. Zamenstell. paau

wenei, pacsuweiilzok, paciuwenstaart, paauwenereiz,
paauwenoeten, enz,
Hh 2
Lat.

PAC, PAD, PAG, PAr, PAK.
Lat. pa-'o , ital. paone , sp. pwon , fr. paon , hoogd.
Jfiu : welk alles van het geschreeuw dezes vogels schjtt
ontkend te zijn.
PACHT v. , meerv. pachten. Eigenlik, even het zelfde,
als het lat. pactuni , of verdrag. In het gebruik bijzon
derlijk een verdrag , waardoor men het genot van den op-..
brengst van deze of gene zaak , tegen de uitkeering van
zekere geldsom , verkrijgt. Oneigenlijk de geldsom , die
moet worden uitgekeerd. Zarnenstell. erfpacht , w^n,

-

pachtgeld, pach1/toee

pacht, enz.

packispel, enz. Van pachtei

,

,

p4chthuur,

in pacht nemen , waar

-

van pachter.

meerv. paden. Een weg , een voetpad: op het
ofv erkeerde pad zin ; ook fig,. , voor een
deugdzaam , of slecht leven leiden. Hoogd. Fjad , gr.
dat , volgens RETTZ , het grondwoord van pad , en.
çc7
het eng. pathos , het maleisch pacleij , russ. put , en
neders. pad is. Zamensteli. binnenpad , dwarspad , enz.
PAD, padcle , v. , meerv. padden. Een bekend viervoetig

PAD ,

0.

regie

,

,

dier : de pacide leic in haren kuil gekropen. VOND.
liet schijnt af te stammen van het hal. botta , en maakt
het laatste deel uit van schildpad. Zamensteli. padde-..
.9ieen, paddestoel, enz.
PAGADET , v. meerv. pagadetten. Zeker slag van dui,

ven.
PAGIE , m. , meerv. pagies. Van het fr. page. Een
jongeling , behoorende tot den hofstaat van Vorsten. Ital.
paggio. Het middeleeuw. pagius beteekent eiken op

-

passer of bediende.
PAIS, m., meerv. paizen. Vrede: om den pais te steu
ren. VOND. Van het fr. paix, eng. peace, ital. pace,
sp, paz, lat. pax.
PAK, o., meerv. pakken. Een hoop van onderscheidene
zamengevoegde dingen: een pak brieven, boeken, enz.
Fig., een drukkende last: ik zal u van dit pak ontlasten. VOND. Ook een stel van bijeen voegende kleederen een nieuwpak. Pak en zak, alle roerende goederen. Van hier het spreekw. met pak en zak vertrekken. Zamensteli. pakdoek, pakdrager, pakgaren,
pakhuis, pakkas, pakkelder, pakkist, pakkleed,
paklianen, pakmand, paknaald, pakpapier, pakc"zuit, paktourv, pakwagen, pakzolder. Van pak-.-.
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ken , voor inpakken , ook grijpen , vatten , waarvan op a
pakken , enz. Ook pakker , pakket, fr. pacquet ,
ital. pacchetta.
.Hoogti. en eng. pack , ital. pacco , middeleeuw. pac-.
cus, zekerlijk verwant aan het lat. werkw. pabo , en gr.
W^, y w • f- 2 yvvw.

PAKKAADJE , v. Eene hoeveelheid van gepakte goederen:
onder de belemmering der pakkaacdje. HOOFT..

PAL , m. , meerv. pallen. Een werktuig ter zijde van een
spil of rad , waardoor dezelve belet worden terug te draai -

jen : de pal van een rad in een uurwerk. Van hier
pal staan , en pal zetten. Fig. : iemand pal zetten ,
hem zoo in het naauw brengen, dat hij zich niet bewegen kan. .Ergens te pal komen , moeite en zwarigheid
ontmoeten. Waarschijnlijk verwant aan paal.
PALET, v. , meerv. pale/'en. Van het fr. poulie , eng.
pulley. Eene katrol ; en bijzonderlijk een werktuig, out
menschen te ,pijnigen : die deirne gehecht aan de palei, ' FI00FT.
PALEIS , o. , meerv. paleizen. Een groot en prachtig huis.
Van het fr. palais , dat even als bet stal. palar^o , pa»latio , sp. paalacio , eng. palaee , van het lat. palatiaam m
voortkomt.
PALEN, zie paa1.
PALET , o. , rneer v. paletten. Een bekend schilders gereedschap. Even als het fr, palette , van paieturn , (lat
in het lat. der middeleeuw. eene ronde schijf aanduidde.
Ook een werktuig om te kaatsen , waarvan het o. w. paletten.
PALING , m. , meerv. palingen. Zekere visch. Zamenst.
palingscheer , zie aalspeer.
PALESSADE , v., ineerv. palissaden. Een schanspaal: de
-Romein draagt de palissade. VOND, Het fr. palissade , ital. palisacle.
PALL,AS , ni. , meerv. Aallassen. Een ruiters zijdgeweer.
PALM, v. , meerv. palmen. Het vlakke van eens menschen hand, anders ook handpalm genoemd. Voort
zekere: asmaat. I Ioogd. .. Pa/me, ital. palmo , fr. paumne ,
eng. palm. Van het lat. Aalma. Van luier inpalmen.
TALM, m., meerv. palmoen. Voor palmbooi , ook palm tak , en liet loof van den palmuboornn. Dat is palm ira
14e/ i'uur , pr '.e . dat baat niets Zainensteli, palm-

436

PAL, FA&E, PAN

boom , palmhout palmtak , palmwijn , zekere drank,
palmzondag.) de zondag voor paschen , enz.
,

PALMMOTTEN , zie p/ammote'z.
FALTROK , bij HALMA palI8roL' , m., meerv. paltrok...
ken. Een lange wijde rok. Ook een bijzonder maaksel
van windzaagrnolens , die van onderen zeer breed zijn.
Fr. palletoc , ital. palletocco.
PALTS, m. Zeker land in Diitschland. Zarnenst. Opper
J%,Te d eypa lt s ..... Fa/tsgraaj, Fa/tsgrain. Van hier.
het bijvoegel. palisisch.
PAMPERNOELJE , v. , meerv. painpernoeljes. Duivelsbrood , paddestoel.
PAN, v. , meerv. pannen. Bij KIL. , en in het angels. en
neders. panne, zweed. panna Dit woord beteekent
oorspronkelijk een ding , dat van eene ondiepe holligheid
voorzien is. Dus heet het ijzer of koper , waarin de tap
van eene overeind staande spil nederkomt, in molens,
uurwerken , enz. , de pan , en bepaalder de tappan : Al
schokte ze.f cie hemelspil iiit haar metale pannen.
VOND. De holligheid van het slot eens geweers , waarin
rnen het kruid doet , dat door den vuursteen moet worden aangestoken : kritici op de pan - open de pan!
enz. Voorts de hersenschaal of hersenpan. En trapt
Gods vijanden de pan in clertighrnael. VoND. De
holle tegels, waarmede men de huizen dekt, worden ook
pannen genoemd. Eindelijk bevat de naam van pannen
velerlei holle vaten van koper , ijzer , blik, potaarde , enz.,
waarvan men zich in fbrjken en keukens bedient. Zarienstell, bakpan , becipaiz , anders bedwarmer , pan-

aal, panboor, panharing, pannekoek, paiuerzbakker, pannenbakkerij, panisch, panlies, enz. Figuurlijk wordt pan gebezigd in de spreekw. in de pan
/Lakken, in stukken houwen. De pan zat aan branden, het zal in de war Joopen. Ergens aan de pan
blij en hang-en, er onvoorziens en onverwacht te gast
blijven.

PAND, o. , meerv. panden. Oorspronkelijk een lap, een
stuk stof, it paimus, of pannum. Voorts het pand
van een kleed , fr, pan. Aangezien men weleer, bij gebrek van geld , een lap of stuk stof ten onderpand gaf,.
vcrlreeg het woord ook deze 1)eteekenis. Ook wordt
datgeen , waarop men in den lomberd , voor zekeren tijd
geld
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geld ontvangt , een pand genoemd , een pand lossen.
In gevolge hiervan zegt men: ik stel mij zelven, m,ne
eer, hiervoor te pancie. Ook worden kinderen panden
der h u wlijksilefde genoemd, omdat zij de voortduring
van die liefde verzekeren. Overigens, heet diksijls alles
pand , waarvan men zich ten onderpande zou kunnen
.bedienen, met een woord, al wat men bezit: dat huis
is een kostelijk pand. In zeker bekend spel bezigt men
de uitdrukking pand verbeuren. Eindelijk is pand ook
n o g bijzonderlijk een huis, waar de schrijnwerkers, enz.
hunne vervaardigde werkstukken bijeen brengen, om verkocht te worden: noch zijn er in het zelve pandt te
koop. HOOFT. Zamensteil. achterpand, onderpand,
voorpand, pandlieden,

gijzelaars, pand'ei'koopers,

enz.
PANDEN . b. w., ik pandde, heb gepand. Iemand ge-S

regtelijk noodzaken tot afgifte van eenig goed , om daaruit
het gene hij verschuldigd is te vinden. Van hier pander,
panding. Zamensteli. loospancien. Fandai'e is in het

middeleeuw. , iemand in zekerheid nemen.
PANEEL, 0. , meerv. paneelen. Een houten bescliot, of
(Jan
planken bekleedsel: liet paneel van eene deur
eens koets.
Het paneel, of achterstuk van een spiegel. Ook malen de schilders hunne tafereelen op pa
neel , het tegengestelde van doek. Fr. panecu. , eng.
pannel.

PANTER, m. , meerv. panters. Zeker viervoetig dier. Van
het gr. waverp q waarin 4P evenveel is als een dier, zoo
dat pan terclier eene overtolligheid is. Zamensteil. pan
terhuici, panterjcigt, panier'el, enz.
PANTOFFEL, v., meerv. pantoffels. Eigenlijk eene muil
zonder achterleder. BUDEUS leidde dit woord, volgens
vr4eoç, omdat de zool van vele pantof
KIL., af van
fels uit
kurk, of zoogenoemd pantoffelhout, be
stond.
PAINTSER, o., meerv. pantsers. Eene vaste gemeenlijk
metalen bekicecling van het Ijf. Anders ook pantsier
drijft speeren door 't pan tsier in 't lij/ VOND. Quio
ook panser: helmen ende pansers. Bija. 14770
Hoogd. Panzer, zweed. pantser, ital. panciera , middeleeuw. lat. panseria. Het schijnt van sdavonischen

oorsprong.

11 ! 4:
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4 3 PAP.
PAP , v. , nleervv. pappen. Eene dunne brij , van een ver..
schillend zamenstel, en tot verschillende einden vervaar_
digd . Als u de pap geboden wordt , moet gij gapen,
spreekw. , gij moet van de gelegenheid gebruik maken.
Van hier het b. w. papp en , pappig , papachtig. Zainenstell. besclLCuitpap , bloempap , enz. Tapbaard,
papeter, pepketel : papkom, paplepel, pappot;

ook een kind , dat met enkele pap wordt opgekweekt.
Eng. pap , hoogd . Pappe , ital. pappa , lat. pappa,
waarschijnlijk dus genoemd naar den klank van ba , balti
pap , dat een der eerste geluiden is , welke de kinderen
geven , om hun verlangen naar iets te uiten.
PAPEGAAI , m. , meerv. papegaaien. Een uitlandsche
woudvogel , die al wat hij hoort , ligtelijk leert naspreken.
..Kinderen klappen, als papegaaien. Overdragt. , ienand , die veel napraat : hij is een regte papegaai.
Ook een houten vogel : den papegaai schieten. I amenst.
qua pegaai, bek , . o verdragt. zekere tulp , -- papegaai s-kooi, papegaaLsneus , enz.
Hoogd . J*tpage y , eng, po, ► ïr^ga , fr. papegaut,
ortub. en sp. papagaijo , ital. papagallo , iniddeleeuwó
at. papaga/lus , arab. babaghe , van waar al de opge--

noemde Europesche benamingen af'stainmen.

,PAPIER, o . , meerv. papieren. Een dan , Aak blad , om
op te schrijven , en , tot andere diensten geschikt : een
boek papier. Op papier sehrgven ; in pap:;er wikkelen. Graaitw papier, wit, papier ; overdr. , vara
nensclhen , die nog van zekere indrukken ontbloot zijra 0..
tj is nog wit papier. Van hier het onverbnigb. pa .
pieren , dat uit papier vervaardigd is: een papieren
luchtbol. Papieren geld , ook enkel papier genoemd.
Schrijvers noemen hunne werken wel eens hunne papie...
ren kinderen. Op papier gesteld; verklaringen, getuig_
schriften, enz., worden ook papieren genoemd zijn
twe papieren in orde? Een pa piep• (wissel , assignatie)
op Arnsterdiamn , nz. Zamenstell. papierhandel', pa,
eiermaker, papiermaker j, pre pierinolen papierriet, papier,
eerkooper, papiertinkel, perpierzwor ,
drukpapier, pakpapier, potpa pier, sc/iri„fpapie E',
doei apier• , en z.
H oogd, f p i r , fr. p apier eng. peper.
-

:
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PARADIJS , o. , meerv, paradijzen. Van het perzische
fardeus, de benaming van de lusthoven der perzische
koningen. Aan die lusthoven gaven de Grieken den naam
van xap2 i:o- s ; en hiermede bestempelden de grieksch sprekende Joden ook den lusthof,, waarin God , volgens den
leenspreukigen aanvang van Genes. , de eerste n}enschen
zou hebben geplaatst ; lat. paradisus : God stelde Adam
in het paradijs. -- ..ililtons paradis verloren. Overdragt. een aangenaam oord ; bijzonderlijk , de woonplaats
der gelukzaligen : hij volgt haai' bleeke schim naar 't
zalig paradijs. VOND. Zamenstell. paradijsappel, paradijslauwrier, par•adijsvogel , enz.
PARDEL , m. , meere. pardels. Zeker viervoetig dier:

Ende het beest , dat ick sagh , ivas eenerg pardel
gelijck. BIIBELY.
PAREL, paarl , v. , meerv. parelen , paarlen. Een bekend slag van juweelen , dat in zekere schelpvisschen ge.
vonden wordt : mei deze paarle. HOOFT. Dat is eene
parel aan zone kroon , dat strekt hem tot roem en
luister. Paarlen voor de zwijnen werpen , kostelijke
dingen aan onwaardige voorwerpen verspillen. Voorts is
Bene parel overdragte een persoon van uitnemende waarde : het is eene parel van eene vrouw. Als ook eene
verharding van vochten in eens menschen oogen : h ij
heeft eene parel op het oog. Van hier het o. w. pa;
relen , kleine blaasjes als parelen opgeven : die ,wijn parelt. Zamenstell. parelbank , parelboor , parelduiker,
parelgruis , parelhandelaar, parelkleur, parelkroon,
parelkruid, parelkust, parelmaat, paarlemoer, paarlemoeren , van paarlemoer , parelnaald, pareloester ,
parelpeer , parelschelp, pctrelsnger,, parelspeld, parelstikker, parelstikster, parelvanger, parelangst,
parelvisscher,, parelvisscherj , enz.
Eng. pearl , fr. , hoogd. , boh. , pérle , zweed. , ital.
en middeleeuw. lat. eerla, neders. herel, en in een oud
fragm. bij SCHHILTER', l erille.
PAREN, zie paar.
PARIJS, o. De hoofdstad van Frankrijk. Van bier p^cr jscfi : parjsclie zeden. Verder het zelfstand. par jzenaar , een inboorling , of inw oner van Parijs.
P ARK, zie perk.
PX i ^ r Ll\ F, o. , nieerv. parkenen l en. E€;ne dierenHh 5
huid
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huid , tôt lederen papier bereid , cii uitgevonden door eer'
koning van Pergamus in Klein Azie. Late pergameriurn,
ital. pergamitla , hoogdo Fergament , fr. parchemin,
eng. parc/zrnent, sp. pargamino. Ook worden overeenLornsten en bewijsstukken , op parkement geschreven , par
kementen genoemd. Van bier het onverbuigb. parke
inenten , dat van parkernerit vervaardigd is: een pctrke-

menten band. Een pcirkementen handschrift. Zaniensteli. parkementbereicler , parkernen terkoo per,
arL'ementinkel , Izoornparkement , maagdenpai'kement , schapenparkernent, SCllrqfpctrkeFnent , enz.
PARKIET , ni. , meerv. parkieteri. Zekere vogel. Ver.
kleinw. parkietje.
PARLEMENT, 0. rneerv. parlementen. De verzamelde

regeringsleden des rijks , b. v. in Engeland. Van het middete.
parlamenlum , en dit van parlare spreken , fr. parlei'.

Van daar beteekende het oulings gesprek , - wijders alle
pleit, pleitplaats: in dat parlement. MEL. ST . Fr.
parlement , eng. parliament. Op enkele plaatsen in

]Noordholland , gaf men voorheen ook deze benaming aan
eenigen uit de aanzienlijksten op de dorpen, die den burgemeester of regent waren toegevoegd , om de finantien
te besturen , en deze of gene posten of ambten te begeven.
FARNAS , m. Eigenlijk een berg van Thracie , waar APOLLO

en de Zanggodinnen gerekend werden te huisvesten.
Overdragte het heiligdom der dichtkunst , evenveet van
welk land: Gij zegent den liollandschen Parnas.
VOND.

PARS, zie Pers.
PART, v., meerv. parten. Bij KIL. partte, pratte.
Van prat. Een listige trek: wen zij ons de part
speelde. HOOFT.
]PARTIJ, v., meerv. partijen. Menschen, door verschillende begrippen , of gezindheden, verdeeld: de partij

van Lat/ier, de, partij van Calvijn. Ook hetzelfde als
tegenpartij ik zal uwe partij zijn. Een onbepaald
getal: door eene partij dieven ero/gd worden. Eene
partij hoenderen; eene partij suiker; een partijtje
kaneel. Overigens zijn de onderscheidene beelden en figuren van cene teckening, of schilderij, partijen; en is
partij een kuustteriu in de muzjk: de eerste, de tweede
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de part'. In onderscheidene spelen bezigt men hetzelfde
woord : eene partij op het bibard, enz. , partij ma
ken , enz. Van hier danspart j , schaakpartij, stroop-partij ; ook blootelijk partij , waarvan part q anger,,
voor vrijbuiter. Eindelijk zegt men ook : eene goede
partij doen , een voordeelig huwelijk aangaan. Van hier
partijdig, enz. , partijgeest, partijschap. Zamensteil.
braspartij , drankpart j , oesterpartij , speelpartij,
vischpartij , enz.

PARUIK , zie pruik.
PAS , m. , nneerv. passen. Van het lat. passus , even a s
liet ital. passo , hoogd. Pasz , fr. pas , eng. pace. Ei
genlijk een tred : eenen 'a/schen pas doen , en f ig.
eenen misslag begaan. Bijzonderlijk , de bewegingen , m :git
de voeten , in liet dansen ; als ook de stappen van ee
paard. Voorts de weg, of do ^rtogt : gelukkig had hij

den pas van Italie doorgeuworsteld. Prins IIïauriivoegt den pas. VOND. Overigens een vrijgeleibrief: een
valsche pas ; misschien eene verkorting van paspoort.
Zannenstell. paskaart , enz.
PAS , o. Deszelfs oorspronkelijke beteekenis laat zich niet
wel bepalen. Men bezigt het in de spreekwijzen : iets
van pas maken , te pas brengen , of komen; wel , of
2wali k, 'te pas Zijn , wel of kwalijk varen. Voorts is
op dit pas genoegzaam evenveel , als, in dit tijdsge
wricht , bij deze gelegenheid , voor een bijwoord : hij is
pas , zoo even , aangekomen , enz.
PASCHA. , pesthen , o. Eigenlijk een Joodsch feest, hij #Ie
verlossing van het hebreeuwsehe volk uit Egypte. Bij

overdragt een feest der Christenheid, tot gedachtenis der
opstanding van JEZUS. Zamenstell. paaschbloern, paaschbrood , paasclzdag , paasche jeren, paaschfeest ,
paaschlam , paascht jd , paaschu'eek , enz.
PASO U EN , zie pascha.
PASKWIL, o., nneerv. paskwillen. Eene sunaadret c ,
steeds nameloos , en dikwijls uit enkelen laster bestaande.
Iloogd. Fasquill, eng. pasquil , en fr. pasruin, van liet
ital. pas qu no , dat sorn«glen dezelfde beteekenis heeft ak
pas guirtata ; ofschoon het anders eigenlijk zeker v rm iuk
beeld aanduidt, waaraan men te Rome zulke smaad rede
men pleegt aan te plakkern. Zamenstel!. paskwi1tna ier

lask~r ilschrieei enz.
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PASLOOD , o. , meerv. paslooden. Een bekend werktuig
van timmerlieden en metselaars.
PASPOORT , o. , meerva paspoorten. In den grond niets
anders, dan het fr, passeport, dat zoo veel zeggen wil,
als een vrjgeleibrief,, om door de poort te geraken.
Ontslagbrief voor krijgslieden ; van waar : iemand zijn
paspoort geven , hein wegzenden.
PASSAAT, passaatwind, m. , meerv, passaten, pasra
laatwinden. Die wind , welke , eenen geruimen tijd , uit
denzelfden hoek waait.
PASSEMENT , o. , meerv. passementen. Een boordsel,
met min of meer kunst en verscheidenheid uit gouddraad ,
zilverdraad , of zijde , vervaardigd. Van het fr. passement. Zamensteli. passementmaker, passenzentrverker,, passementwinkel, enz.
PASSEIN , b. en o. w. , ik paste, heb gepast. Vaag pas
maken , zoo schikken , als het behoort : pas utv geld.
Voorts beproeven , of iets wel van pas is : een paar
schoenen passen. Onzijd. , van pas zijn : dat kleed
past u heel wel. Voorts wel staan , betamen : die kleeding past haai' niet. Naauwkeurig acht geven : op iets
passen. Eindelijk , in het kaartspel , niet vragen : ik
pas ; er is rond gepast , schud de kaarten door.
Deze laatste beteekenis is in het fr. passer , en in het
ital. passare. De overige beteekenissen van passen vindt
men in het zweed. passa , en stammen ongetwijfeld af
van het onzijdige pas. Van hier passer. Een bekend

werktuig , om iets af te meten , en juist van pas te maken.
jASSIEBLOENI , v., meerv. passiebloemen. Een plaatgewas , in welks bloesem men al de werktuigen , die bij het lijden
van JEzus gebezigd werden, afgeschetst meent te vinden.
J?ASTEI, v., meerv. paste jen, Een bekend gebak. Zamenstell. oesterpastei, patrij renpastei , vischpastei ,
enz. — pasteibakker, pasteideeg, pasteikorst, enz.
Van liet gr. n-a s-n , middeleeuw. lat. en ital. pasta , fr.,
eng. en hoogd. paste, deeg, waarvan insgelijks pastel,
verwdeeg.
f>ASTOOR, m. , rneerv. pastoors, pastoren. Van het lat.
pastor, een herder ; in het gebruik het geestelijke opperhoofd van een kerkgemeente ; een roomsch priester; ook
een gereformeerd predikant, wiens vrouw, in Vriesland
,en naam van pastoorske voert. Van hier pastor' .

Pt-
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PA TAKON , m.. meerv. patakons. Éene zilveren munt.
PATERNOS TER , ond. , o. en m. , meerv, paternosters.
Het onze vader , onder de Roomschgezinden , dus genoemd
naar de twee eerste woorden , waarmede het in hunne
kerktaal , het lat. , aanv angt : een paternoster bidden.
Voorts , de rozenkrans zelf in zijn geheel , bestaande in
groote en kleine balletjes , die het getal van de opgezegde
gebeden aanwijzen. Ter aanduiding hier van bezigt HooFT
het welgekozen woord gebedenteller. Overar. , hand$
boeijen : iemand de paternosters aandoen.
PATRIJS , m. , meerv, pats jzen. Een wilde vogel van het
geslacht der hoenders , anders veldhoen genoemd. Zamenstell. pats shond , patr jsjag t , enz. Het stamwoord
van patrijs , eng. partrid e , fr. perdr•ix , ital. pernice ,
lat. perdix , is in het gr. ,re p^`ig , welfis oorsprong onze"
ker is.
PATROON , m. , meerv, patronen. Van het lat. patronus, een schutsheer , beschermer. In dien algemeenen zirx
wordt patron in het fr. , eng. en hoogel. , en patroon
hier te lande , gebruikt ; bijzonder noemen de Roomsch'gezinden dezen of genen heilige , dien zij als hunnen beschermer beschouwen , patroon , vrouwel. patrones : „ Git-dula , de patrones van Brussel. Ook worden koop=
lieden door hunne bedienden met den naam van patroon
bestempeld : mijn patroon is naar de beurs.
PATROON , v. , meerv. patronen. Eene in papier gepakte
lading voor ons schietgeweer. Zonder kogels, noemt meti
ze losse , en anders scherpe , patronen. Zamenstel!.
patroontas.
PATROON, o., meerv. patronen. Een model voor kleermakers , naaisters, kantwerksters, enz. Overdragt. , even.
veel welk voorschrift, of voorbeeld.
ADEL. brengt het tot het oude patten, botten, fr..
battre , slaan, omdat er meermalen een model in papier
geslagen wordt.
PAUS , m., meerv. pausen. De naam van het opperhoofd der
roomsche kerk, van papa, of papas , gr. n'as , bij ons
paap, verbasterd in paus. Qverdr. een heerschzuchtige
geestelijke. Van hier pausdom, pausgezind, pause-.
lijk, pausschap.

PAVELJOEN, o., meerv. paveljoenen. Van het fr. pavillon. Een zomerhuisje in den vorm van eene tent;
ver-

PED, PEE, PEG-.
C
dcr een veldleger ; ook een verdek achter op een Jagt,
of ander vaartuig. OVerdragt. zingt ANTON. van een

pa'eijoen van elzen.

PEDAAL , 0: meerv. peclalen. Van het lat. pes , peclis.
Voetkiaanwier , van een orgel.
PEDEL , in. , rneerv. peclellen. Een bode, of roeciedra.
ger , bij de vierschaar eener hoogeschool. Middeleeuw. lat.
bede/las , peclellu8 ; van het lat. pes , pedis.

PEDESTAL , o. , meerv. pedestallen. Een voetstuk van
eene zuil , van een standbeeld , enz. In het eng. ook
pedestal, fr. piedestal, ital. piecle8tallo.

PEEL, v., meerv. pelen. Bieede haarband.
PEEL, v., meerv. pelen. Moerassig en veenachtig land.
Van hier pee/land , peellancier , peel/anclscli , enz.
PEEN, v. , meerv. penen. Zekere welbekende eetbare
wortel: en dcteg/zden al 't gediert ten ko'e op groote
peen. VOND. Zamensteli. peenbeci , peenzaad , enz.
PEER , v. , meerv. peren. Van het lat. pyrus. Zekere
boomvrucht: ent de peer ! VOND. Zamensteil. baron
peer, ku'epeei' , suikerpeer , stoofpeer., lalel
enz. - Muilpeer, anders oorvijg.
Van peer komt
peerzoet , perenbioesem , perenboom, - pererzboonzen,
onverbuigb. : perenboomen hout, perendrank, enz. KIL,
heeft peereler voor perenboom, bij POOT peerelaar.
PEES , v. , meerv. pezen. Het grofste slag van zenuwen

aan de Iigchamen van menschen en beesten, dienende,
om de ledematen te bewegen. Van bier de spreekw.:
aan de pees moeten, aan den arbeid. Voorts het snoer
van eenen boog: eer gij cle pees laat glippe n .

HOOFT.

En het teellid van eenen stier, thans gemeenlijk bullepees,
Van hier pezerik, de schaft van eenen hamel.
PEET, m. en v., meerv. peten. Doopheffer, doophef.ster, van een kind. In Noordholland is peet vrij algeineen eene moei, of vaders en moeders zuster. Intusschen is het eene verkorting van peter, naar het lat, ptz
ter; gelijk meter van mater. Zamensteli. peetoom
petekinci, petemoei, petegft, enz. - Peetlap noemt
men iemand, die een kind, in naam van eenen eigenlijken,
peet, ten doop aanbiedt.
PEGEL, m., meerv. pegels. Een merk, boven in ecuc
kan, om de maat aan te wijzen. Van hier pegeleiz, de
kannen van derzelver merk voorzien, ook uit eene kart
drin-
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drinken', bij KIL. pintelen. Pegeler , b9 Kir.. , een
ijker , en pegelst ok , een maatstaf, voor ijkers , enz.
PEIL , o. , nleerv. peilen. Zamengetrokken uit pegel. Een
merk , ter bepaling van de hoogte , op welke het water op
deze of gene plaats dient te blijven : het water is op
ira peil. Twee duimen boven peil. Bier op zijn
peil brouwen , het tot op eene bepaalde hoogte laten
verkoken. Overdragt. , evenveel welke maat : die boven
't peil van hun vermogen st jgen. VoND. Zamenstell.
peilketting, peilkompas , peillood , peilstok , enz. Van
peilen.
PEINZEN , o. w. , ik peinsde , heb gepeinsd. Met diep.
denkende overwegingen bezig zijn. Dus verschilt ons
peinzen van het vlaamsche pelzen , dat , even als het fr.
penser , ital. penserre , in eenen algemeeneren zin voos'
denken genomen wordt. Ons peinzen is evenveel als in
het fr. étre pensif. Het lat. stamwoord pensare beteekent wegen. Van hier peinzend, bij HOOFT peinzeriggepeins , enz.
;

PELS , zie pais.
PEISTEREN , zie pleisteren.
PEK , o., pik. Eene gezuiverde en tot zekeren trap van vastig-.
heid gekookte hars van booroen, die den naam van pek.
boomzen dragen. Die pek hanteert, bezoecdelt zich,
een oud spreekwoord , dat reeds bij Jnzus SIRACTI voorkomt , om aan te duiden. , hoe ligt men door eenen kwaden omgang bedorven wordt. Van hier pekaehtig, pek-rken , en de zamenstell. pekboom , pekbroek , matroos,
pekdonker,, pekdraad, pekkrans , peklap, pekpleís-Ier, pekton , pekzu art, enz.
Eng. pitch, in (Ie taal van Wallis p Jg, hoogd. Pech,
fr. poix, ital. pecciu , sp. pez , lat. pix , gr. riaa-a , rIT C,
.

PEKEL, v. Van het gr. 7rriyas, zout. Een zoutachtig vocht,
waarin menigerlei spijs voor bederf bewaard wordt: zoo
zout als pekel. Iemand in de pekel laten steken,

is een spreekwoord, ook door HOOFT gebezigd, en waarschijnlijk ontleend van vleesch , dat niet tijdig genoeg uit
de pekel wordt gehaald. Overdragt. de zee, in tien dich.
eerlijken stijl; doch onzijd.: het schuimend pekel lelieven. ANTON. Van hier pekelachtig, en pekelen , in
de pekel zetten, of onzijd. pekel van zich geven. Zamenstell. pekelharing F peke1hoeri pekelnat , pekel-.
schuim,
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schutin , pekelspek, pekelveld, eene dichterlijke I rena ,.
nmii g van de zee , pekelvleesc1i , pekelzonde , verouderde
zonde, enz•

PEKELEN , zie pekel.
PEKKEN, zie pek.
PEL , pelle , v. , rneerv. pellen. Eigenlijk allerlei dekel;
en van hier de dop van erwten , boonen , eijeren , enz.;
van waar pellen , doppen : boonen pellen. Overigens
wordt pelle , bij KIL. vertaald door barekleed , een
rouwlaken , waarmede baar en kist bij eene ijkstaatsie
overdekt worden. HOOFT bezigt het voor pels. Zamen
stelt. pelercuten , pellent4'ever , pelmolen , enz.
Eng. peel, fr. peau, ital. pelle, lat. pellis.
PELGRDI , m. meerv. pelgrims. Een bedevaartganger,
zoo als velen naar Mekka en naar Rome trekken. Van
hier pelgrimaadje, en de zamenstell. pelgrimsgewaad,

pelgrimshoed , pelgrimsmantel , pelgrimsstaf, pelgrimstas , pelgrtmsfleseh , enz.
Hoogd. Pilger, zweed. pelegrim , eng. pilgrim , fr.
pelerin , ital. pelleg?'ino , sp. peregrino , allen verbas^
teringen van het lat. peregrinus , een vreemden
PELGY{IIVIAADJE , zie pelgrim.
PELLEN, zie pel.
PELLIKAAN , rn. , meerv. pellzkanen. Een groot slag van v atervogels, dat anders kropganzen heet, omdat het voorzien
is van eenen grooten krop , waarin het een voorraad van
voedsel opzamelt, welken het daaruit wederom te voorschijn brengen kan, om zijne jongen, als , er niets anders
voor dezelve te vinden is, in het leven te houden. Van
hier eene dichterlijke verziering , volgens welke het bij
HooFT is: een pellikaan , zoogende zijn jongen met
z in eigenbloet; en bij VOND.: .,
De pellikcten uit l i efde
de om hoog zijn boezem wondt,
Om met zin harlebloet zijn eigen vleesch te laven.
Voorts geeft men den naam van pellikaan nog aan een
werktuig, om tanden te trekken, en noemen de scheid-.
kundigen aldus een vat met twee ooren , het welk zij be—
zigen.
Pellikaan , anders pelikaan, hoogd. Pelikan , 'eng.
en fr. pelican , ital. pelicano , lat. pelecanus , stamt af
van het gr. weAexgv 2 en %velks oorsprong ons onbekend is.
PELS
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PELS , rn , meerv. pelzen. Een eng en kort, of wijd en lang,
mansgewaad , dat met zoogenoemd bont gevoerd is: zicIz
ja zijnen pels bakeren. Een' vrouwen mantel , die insge.
Ijks met hout bekleed i s . noemt uien , onderscheidshalve,
eene pellies , naar het fr. pel/ice of pelisse , itals pelliccia. Aan den Zaankant geeft men ook den naam van
pels aan een' vrouwen onderrok ; gelijk mede aan het
gewaad van jonge kinderen van beiderlei kunne: de jongen
gaat uit den pels in de broek-, uit de vrouwen-' in
de mannen kleeren. -Ie mand den pels uitkioppen,
spreekw. , hem afrossen Zoo ok : iemand eene luis
in ctea pels zetten, in de ruwe volkstaal , hem tot op
neming vn een lastig mensch , of tot aanvaarding van
eene netelige zaak, bewegen, of hent eenen grievenden
argwaan inboezemen. Van hier het onverbuigb. pelzen,
van vellen: De hete God maa( te Adain ende sijn
wjfpeisen rocken , ( d. i. rokken van vellen). J3IJB. 1477.
Van pels komt pelzer,, bontwerker , en de zatnensteil.
-

pelsmaker, hij KIL. pelsrok, enz.
Pels , hoogd. PeIz , fr. pelisson , ital. pelliccione
iniddeleeuw. lat. pel/iciuin , stammen ongetwijfeld af van
het lat. pellis , een vel.
PELTERIJ , v. , meerv. pelterjen. En basterdwoord,
waarmede men het fr, peleterie uitdrukt , en zoo ge-

noemd bont aanduidt ; afstammende , tegelijk met het

nederd. pel, van een aloud woord , dat tot allerlei dek-.
sel betrekkelijk was.
PELUW, zie peuluw.
PEN , v, '$ meerv. pennen. Van het lat. penncz. In het
algemeen, een puntig ding, als houten pen, ijzeren
pen, enz. Bijzonderlijk een vederschaft, toebereid oni
daarmede te schrijven: eene pen vermaken. Rene wel
ersnedene pen, overdragt. een fraaije stijl en schrijf-'
trant. liet is in de pen, het staat te geschieden,
spreekw. Van pen komt het sv. pennen , zarnensteil.
inpennen, toepennen , enz. , en het basterdwo pen—'
ni8t. Voor pen zegt men elders pin. Zamensteil; pen—.

neribereicler, pennenkoker, pennekunst, pennen—.
kooper. pennelikkei-, persnemes, perinei'erkoo~
per, pennenwinkel, enz., ganzenpen, kantoor-

,pen lasterpen , roerpen, schrijfers, slagpen trek~
pen, enz.
Ii
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PENNING , in. , meerv. pennirigen. Een gemunt stuk goud,
zilver , of koper de koizirig (leed gouden ea ziIPere,
penningen $!ctan De tiende pe/2izn , het tiende stuk
gekis van evenveel welken aard. 4/biddencle den hor2.
de,'di/en penning. hOOFT. Dezelfde algemeene betee-.
kenis grijpt plaats in biec/itpenni1zg , braspenning. Zie
dit woord. Drinkpen n ing, eerpennirig , gedenkpenning, gildepenning , Godspenning, 'iuurpenning,
kooppenningen, legpeiz/u/2g flOOClpCT1flifl offerpenning,, respenning , steekpenning, enz. Weleer plagt
penning bijzonder gebezigd te worden voor eenen halven
(luit. Van hier geeaen penning in de -'ere1d hebben,
voor voIstreke1i;k niets bezitten. Zamensteli. penningbloem , pennngLunc1e , penningmeester, peaningrnees-terschap , peniingswaarde, enz.
Penning, hoogd. l/ènnig , bij OTFRID. pending,
zweed. penning, angels. pening , eng. penny, stamt
allerwaarschijnitjkst af van het oude pen, eens menschea
hoofd; want op de eerste niuntstukken was het hoofd van
den eenen of anderen Borneinschen Keizer afgebeeld , even
als op den penning , hij wiens bezigtiging JEZUS zeide
geijt den Keizer , dat des Keizers is. En naar die
1)eetdtemssen noemt men in Zwitserland penningen ang
ster„ dat is, aangezigten.
PENS , v., meerv. pennen. Een bekend gedeelte der ingewanden van menigerlei dieren. Van hier ossenpens,
schapenperis , rolpens. Overdragt. voor den buik van
een beest , of rnensch , is het mannelijk: Die hem zoo
1eenc1ig heeft in den pens getroffen. DE DECK.
Pens, fr, panse, ital. pancia, eng. paurzch, hoogd.

T47 anst, is van eenen onzekeren oorsprong. Zamensteli.
pensverkoopster, penswijf, enz.
PEiNSEBLOEM, v., meerv. pensebloemen. Eene gevlamde
driekleurige viool. Van het fr. pensée, eng. pansy, oud
nederd. pencebloem, welken naam de Redennjkers van
Schoonhoven aan hun gezelschap gaven.
PENSEEL, o., meerv, penseelen. Een bekend schilders
werktuig. Overdragt., de schildertrant: een stout, een
cast penseel, enz. Zamensteil. penseelmaker, pen
see1schrijer, enz.
Zweed» pensel, eng. pencil, hoogd. Pinsel, fr. pin
ceais, lat. peniculas , penici/lus, stamt af van het lat.
pe
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eni!9 , welks beteekenis iii liet hoogcl. Finse! , met doc
van een penseel gepaard gaat.
PEPER , v. Bekende zaadkorrels , die eenen branden
scherpen smaak hebben , zwarte peper, witte peper,
spaaTiscile peper, enz. Peper ha/en , naar Oostindie
varen , spi'eekw. - Hij moet 0172 peper uit bi; moet
naar Oostiridie. Van peper komt het werkw. peperetz,
met peper bereiden, zamenst. U2jeperen. Overdragt.,
voor eenen hoogen prijs verkoopen : men heeft hein dic
wei gepeperd, of heel duur verkocht. Zamensteil. pc
perachti , peperboom, peperbus , peperdoos , peper.
clituj' , peperhuis, (een papier , om pepen in te doen
misschien eene verkorting van papierkuis), peperkoei
peperkorrel , peperkruid , peper/and , pepermofen
pepermunt , pepernoot , peperplant , peperstruik,
pepervogel, peperu'ortel, peperzak, enz. ifazen
peper, enz.
Gr. ETEp1 , hit. piper,, fr. poir-'re , eng. pepper, hoogd
71ó

PJeffer, is ongetwijfeld in den grond een Oostersch woord,
en heet in Perzie pupil , of petpet; terwijl men b
Indostansche eenen peperkorrel pipael-gird noemt.
PERK , (park) , o. , meerv. perken. Eigenlijk, eene met
paalwerk , enz. , omheinde plaats , om daarin , vooral de$
nachts , vee op te sluiten. Voorts eene dkgaarde ook
cciie afgeperkte plaats voor worstelaars, of wedloopers,
enz. Eindelijk een vak van een lusthof. Overdragt. , betengeling van iemands willekeur: wie zal hem haat en
perk .stellen ? Zamensteli. bloemperk, hinkperk , loopperk, renperk , 8trjdperk , wor&telperk , e. Van
het middeleeuw. lat. parcus, eene ingeslotene plaats.
PERS, v., meerv. persen. Een werktuig, om te persen.
Zamensteil. brievenpers, drukpers, cnz. Overdragt.,
al wat drukt: in de pers der dienstbaarheid. 1 looFT.
Ook de glans, door het persen veroorzaakt: de pers'
-

ligt nog op dat laken. Voorts wordt pers voor
pers genomen: dat boek is op de pci's. Van het werkw
persen, lat. pressare. Zarnenstell. perspomp, pers
boom, persbord, persgeld, persloon, persplank,
persschroef, enz.
PERSOON, m., meerv. personen. Lat. persona, het uiterlijke voorkomën van een meesch: lang van persoon,

enz. Voorts rang en stand van een uenseh: den perji
soort
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aanzien. Zonder aanneming 'aa

per8or2e,i

De afzonderlijke zelfstandigheid van eiken mensch , hoofd
voor 1ioofd , zoo als hij zich van anderen onderscheidt,
en bijzonderlijk zoo als hij in een schouwspel op het
tooneel verschijnt : den persoon van Philips uit te
beelden. [lOOFT. Overigens zijn cie eerste , tweede en
derde persoon , bekende kunstwoorden in de taalkunde.
Van hier personctadje : eicke personaedje naar heu
ren staa1. VoND. uij speelt zijie persorzaacije , hij is
in vofle beweging ; persoon%k , persoonlqkheicl , per.$oonschcLp. Zaakenstell. persoonsiei'bee1ding , enz. De
zanienstellingen , vrouwsper800n enz. zijn onzijdig.
PERSONAADJE , zie persoon.
PERZIE 0. T01 hier perziaan , (ook pers , perzen),
pe rzisch.
PERZIK , (bij KIL. perse, in Zeeland perze) , v., meerv.
perziken. Eeiie welbekende boornvrucht : in 't genot
der lekkre perzen. HOOFT. Van hier persico, onver,

anderd uit; het ital. overgenomen. alwaar het eene perzik
beteekent , terwijl het bij ons een aftreksel van perzikpitten aanduidt. Zamensteli. perzikbirid, perziL'bloemen,
perikbloesern , pei'zikboom , perzikkruid , perzikpit,
perziksteea , enz.
Hoogd. pjtrscke , pfirsich , eng. peach , fr. péclie,

ital. peeca , persico, lat. persicum , namelijk mcdum,
is in den oorsprong zoo veel als een perzische appel.
PEST.) v. , meerv. pesten, bij personen gevoegd. Eene
aanstekende ziekte.: dat land is met de pest besmet.
Iets. sc/uu-'erz , als de pest. Overdragt. : /zq is de
pest voor dat land. Van hier pestachtig, peslig.
Zaniensteil. pesfiaar, pestbuil, pestgezwel, peethuis,
pestiucht, peipokken, pestiqcl, enz.
Hoogd., eng. pest, fr., ital. peste, stammen af van
'iet ital. pes/is.

PET, in., meeev. petten. Verkleinw. petje. Niet slechts
een bekend lederen hoofddeksel, maar ook eene watergroef,
een put. Bij KIL. 7iet , pette, put anders ook pit.
Voor eene kkine groef in kin of wangen wordt ook pet,
petje, ndcrs putje, gebezigd, zie put. Zaniensteil.
petmolen welke bij de papiermolenaars aan de Zaan,
het pet- of putwater ophaalt, en in de afgedamde grach,

ten stort 7 om czuiverd te worden.
PE-

PET, PEU, PEZ, PU , PIJL,

PJJ~.

Sot:

PE'fER., zie peet;
PEUL, v., meerv. peulen, Oorsproukelqk , evenveel welk
hekleedsel; maar in het gebl~uikzeker welbekend plantgewas: peulen eten,
PEULUW, peuluwe, ook peluw , pelucoe , peul , v., meerv,
peultitwen. Een langwerpig, aan eene peul gelijkend,
kussen, Het eng. cod is penl en kussen tevens,
PEUPEL. o. Het gemeene volk: die 't pelllJel meer bederft, Houw. Zie gepeupel.
PEZERIK, zie pees.
PIJ , piJe , v., meerv. pijen, Eene grove kJeedingstof, en
voorts een kleed , daaruit vervaardigd r die op een
graaltU18 p!i de wintervlaeen sch u.t; f)E DECK. Schut
uit de pi}, 8chztt uit, YOND. In Noordholland draagt ,
in het algemeen , een mans rok , van allerlei zoo grovere
als fijnere stof, dezen naam,
Zamenstell. pi/taken, pijrob , enz.
.
PIJL, m., meerv, p qlen,
Zeker schietgeweer: met pijl
en boog gewapend ~qOn. H!/ wordt met eenen piJtZ
doorschoten, HOOFT. .lk heb nog andere pijlen op
mijnen /;olcer, ik heb nog meer voor mijne zaak in te
brengen. A 18 een pijl ait den boag, met de grootste
snelheid,
Overdragtv e de pijlen van ons Iiert , de
l;chiclztigste gebeden. I-IUYGH.
ZamensteJl. pijlholet,

pijlijzer, 'pijlkoker. En David he~ft ghenomen (~ou
den pijlkokeren. BIJB. 1477, - pijLl~clzoot, piJolstaart,
het achterei ode van eenen pijl, als ook zeker slag van
eendvogels met spitse staarten t pijletob ; het hout van
ecnen pijl , inzonderbeid die van eenen vf1,urpijl.
1l i f l is verwant aan het hoogd. Pfeil, neders, piel ;
zweed, pil, gr. {3,. Aa;, lat. pi/urn, eene werpspies , en
hi/an, dat in de taal van Wallis eene lans aanduidt,
PIJLER. zie pilaar,
PIJLKOKER, zie pijl.
PIJN, m., rneerv, p qnen; Pijnboom, Zamenstell, pijnappel , pijonappelklier, P9nkern, ~pijflnoot, pi/ntop,
bij VOND. , enz,
PIJN, pijne , V., meerv.pi]'nen. Eigenlijk ligchaamssmart.
Overdragt., evenveel welke smarten der ziel: minnepijn ;
gewetenspifn, ~ieI8pfin, enz, Voorts moeite en arbeid:
de piJne waard£g. Van hier het oude pijnen, zwoe-«
by KIL. en het insgelijks verouderde pijnder, een

sen.,
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bent, en pfnigen, pijniger, pijigiag, pijnlijk, pijn..
lijkheid. Zamensteli. buikpijiz , darrnpijn , hoofdpijn,
kiesp/n . 1naagpjn , oorpijn , rugpijtz , tandpijn,
bank, pijnkamer, pijaraam , enz. Fijrer komt
ook voor, in den zin van drukken, persen. Van hier
gepiiu1c lonjçt , in tegenstelling van ongepijnde , welke
alleen door afdruiping vergaderd wordt, en daarom ook
mactgdehonig genoemd wordt , als niet gedrukt of geperst zijnde.
Iloogd. Peirz , hij ()TFTUP.
neders. , angels. pin,
eng. pain , f1'. peinc , ital. , sr). pena , is verwant aan
het gr.
PIJNEN, zie p,n.
PIJNIGEN , zie pijn.
PIJNLIJK, zie pijn.
PIJP , pijpe , v. , mcerv. pijpen. Eigenlijk een werktuig,
waarmede men he geluid van pijp voortbrengen kan
tea rietbalrn , van waar de s»reekw. hij zit in het riet
en maakt pijpjes , hij bedient zich van de voorkomende
goede gelegenheid; ook: niet langer pijp, niet langer
dans, als er niet meer op de pijp wordt gespeeld , houdt
het dansen op-, -,Js mede : naar iemands pijpen clan
$en , 7ich naar deszeilTs wenk en wil bewegen , en handelen. Zoo ook: de pijpen stellen; en overdr. , veel geraas en getier maken. • ZamensteiL orgelpijp, rietpijp
£akpijp. Voorts evenveel welke andere buis van eene ge
hjke gedaante : boden pijp, hou/en pijp , enz. Tabakspijp, anders enkel pp. Overigens , zeker langwer770y054

pig vat: zegen pijen olie. Van pijp komt pij pen,
onzo w., peep, gepepen , op pijpen spelen. Maer ree
ieiz clans te .staen op al wat 'rijers pijpen. VOND.

Zamensteil.
Van hier pijper, ook in liet krijgswezen.
zrmpijp, blaaspijp fontein pijp, longpijp, luchtpijp,
rnergpijp, scheen pijp, schoorsteenpijp, traanpijp .
vèiclpijp, wijnpijp, enz. pijpensteller, pijpkarz,
vijpkancel, pijpkoraal, pijpkruid, pijp7naker, pijpmakerij, pijpret , pijpzak, enz.
Hoogd. JJj/, neders. en angeis. pipe, zweed. pipa,
stal. pü'a, chald., en syr. 212N en alle klanknahootsend.
PIJPEN, zie pijp,
!K. zie pek.
PIK
,

,
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PIK„ in. Wrok: eenen pil op iemand hebben , van het
fr. pique. HOOFT zegt. maar in 't piek op de Erarzcoysen en bij VELIUS leest men: in piek (haat) zijn.
PILAAR , pijler , m. , meerv. pilaren. Eene ronde of
hoekige zuil van steen of hout. Fig. , een voorstander

van iets: erkent voor den pilaer der vrijheid. NlooN.
Zarnensteli. pilaarbijter, een huichelaar, die uit geveinsden eerbied de pilaren van eene kerk gestadig kust, of
die uit bijgeloovigheid altoos in de kerk zit. Vrouwel.

pi/aarbijtster : een bag/tijne , een pijlaarbijt sier.
CL. S". , - pilaarhoofd, anders kapiteel, pilaarvoet ,

en z.
Filacr schijnt even zeer als het hoogri. Fjeiler , eng.
ital. piliere , fr. pilier,, sp. pilar , en lat. pila,
van het gr. 'rv af te stammen.
PILLEGIFT , v. , rneerv. pillegifien. Een geschenk van

Villa'

,

tkopbeffers , of doophefsters, aan biinue petekinderen.
'1'UJJNTAM neemt het voor pelgift , van pel , voor poel
in kerstpel, d. i. doopvont; derhalve zoo veel als doopgift. Anderen brengen het tot pel , voor allerlei deksel
zoo dat pillegift zoo veel zou zijn als luzrrnande- of
lii ijernan de gift.
PINK, v,., meerv. pinken. Een open visschersscheepje : de
pinken , of de pink/es zijn al in zee. Zarnenst. pinknet. Voorts de kleinste vinger ; zijnde het woord dan
mannelijk. Eindelijk eene jonge hoe, of een jonge os;
zoo dat het clan mannelijk en vrouwelijk beide is : daar
loopers nog 'iif pinken in dat af receide land.

PINKEN, o. w., ik pikte, heb gepikt. Anders pink00<-ren: laet, dyrs oocltken8 op m/ pieken. CONST,
PER NITNIV.
PINKO OGEN, zie pinken.
PINKSTER, pinksieren, o. Eigenlijk de Vijftigste dag
na den aanvang van paschen; een Joodseb feest, dat
weleer in den hebreeuwschen staat het oogstfeest was.
Overdragt. een feest der Christenheid. Zamensteil. pink8terbloern, pinksterdag, piaksteifeest, pink.vier-pronk, pink-sterweek, pinksterzoa dag, enz.
Hoogd. Ffingst, en Pfingsten, nders. pingsten,
eng* pentecost, fr. pentecdte, ital. en lat. peritecosle,
zijn alle uit het gr, vro den vijftsten dag, gespro-

ten.
Ii

soi

PIP, PIR, PIS, PIT, PLA.

PIPPELING, v. , meerv. pippelingen. Verkleinw. p ippe.
lirigje. Bij I(i. / ipping, pi2ppirlg. Een bekend slag
van appelen; in het eng. pippen. ZarnensteIi. goud-

pippeling, wijkerpippetinr'.
PIPS, bijv. n. enbtjw. , pipser , pipst. Ongedaan, on
gezond. Van pip, eene ziekte der vogelen.
PIRAMIDE, v. meerv. piramiden. Een gevaarte van

hout , steen , enz. , van boven spits , maar van ouderen
breed ; anders tijdnaald.
PISTOOL, v. , meerv. pislolen. Eene spaansche goudmunt, ter waarde van drie zilveren dukatons; in het fr.
hoogd. pistofe . en in het eng. pi s tol genoemd , ook wel
eens„ in navolging van het fr. veikkinw. pistolette , met
den naam van pistolet bestempeld. Eene jransche
pistool, gemocnkjk , een louis ci'or. Voorts een kleir
schietgeweer, dat met eene hand wordt afgeschoten : na
't braken der pistool. VOND. Zanienst, zakpistoot, pistoolkoker anders holster psooIsehoot.
Pistool, ital. pi$tola , schijnt afkomstig van het lat. fistakt.
PIT , v. , en o. , meerv. pititrz. Het merg van eenen
.

boom, of van eene boomvrucht. Zaienstell. oppeipit,
perikpit , komkommerpit , enz. Het binnenste van
eene kaars. en het katoen in eene lamp: die dunne pit
geeft al te weinig licht. Fig., het beste, het voornaamste van cenig ding, in weikeri zin het onzijd. voor.
komt: noit speelzieck kaeade zij het pit van wijze
spreucken. VoND. Bel pit van haar gedachten

VOND. Bijzonderlijk , het verstand van een mensch ; daar
steekt geen pit in dien man. Deze leenspreukige be~
teekenis van pit zet aan pittig den zin van snedig hij.
PITSJAREN, bedr. w., ik pitsjaarde, heb geplisjaard.
Scheepsw. Door middel van zeker sein aan boord roepen.
De admiraal pitsjaai't, seint de scheepskapiteinen bij
zich aan boord. Van hier, dat de vlag, waarvan men
zich tot zulke seinen bedient, de pit sjaah-'lag heet.
PITTIG, zie pit.
PLAAG, v., meerv. plagen. Eigenlijk een slag, en eene
daardoor toegebragte wonde; welke beteekenis plaghe bij
KIL., en het fr pictije, met de lat. en gr. stamwoorden
plaga en gemeen heeft. Wijders ieder onheil:
41 6.-IC 1)1(1"g hebben ZOMMIgen gezocht of te koopen.

IJOOFTq

PLA.
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HOOFT. Zamenstell. huisplaag, lancdpluag. Bijzonder-

lijk , eene zware ziekte , als de pest , of duurte en hongersnood. Fig. iemand, die ons plaagt: hij is eer
plaag voor zijn wijf. Van hier plagen , plager,
plaaggeest , plaagcluivel. De laatstgenoemde beteekenissen heeft ons plaag gemeen raket het hoogrl. Plage,
zweed. plaga , ijsl. plaaga, pool. plag a , eng. plague ,
ital. ping a , sp. papa.
PLAATS , v. , rneerv. plaatsen. Eigenlijk , een stuik gronds,
zoo als er nevens of achter een huis list: de kinderen
spelen daar buiten op de plaats. Voorts een stad of
dorp ; ook een buitenverblijf , anders buitenplaats.
.. otterda,n is eene volkrgke plaats. Ja evenveel,
welke plek gronds : op welke plaatsen staan er schildwachten ? Het is hier de plaats niet , om daarvan
te spreken. De eerste plaats i;t een gezelschap , --aan eene tafel. Ook voor standplaats : hij heeft eene
goede plaats gekre g en zoo ook schioutsplaats , enz.
Plaats grijpen , enz. Zamenstell. bergplaats, bidplaats , geboorteplaats , grensplaats , legerplaats,
ligplaats , loopplaats , oefenplaats , paradeplaats,
pleisterplaats , rustplaats, schouwplaats , schuilplaats, slaapplaats, speelplaats, spreekplaats, staanplaats , s.eenplaats , strafplaats , vergaderplaats,
vertoonplaats , vrijplaats, wvapenplaats, wgk/)laats ,
vorste/plaats, zitplaats, enz.
Plaatsbekleeder,,
plaatsliewaarder,, plaatsvervanger, enz. Van hier
plaatselijk , het werkw. plaatsen , enz.
;

,

----

Naauw verwant aan het lat. platea $ ons plaat en
p at.

PLAATSELIJK, zie plaats.
PLAATSEN , zie plaats.
PLAGEN, zie plaag.
PLAK , v. , meerv. plakken. Een bekend werktuig van
ouderwetsche schoolmeesters; ook de plak, of slag , daarmede op de hand gegeven: plakken uildeelen. Van hier
(Ie spreek`.: ergens de plak op leggen, het door een
heesterachtig ontzag tegenhouden , bedwingen: iemand
onder de plak hebben , hem zoo willekeuriglijk beheerschen , als een schoolmeester de leerlingen.
PLAKKAAI', o. , meerv. plakkaten. Van plakken, aanpla& 'en. Plakschrift, aangeslagen bevel: men heeft dit

i

S

plak-.
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plakkaat gedrukt HOOFT .
kaat , plakkaatboek , enz.
.

Zamenstell . 1loedplak_

;PLAKKEN , b. w. , ik plakte , heb geplakt. Iets ergens
vlak op of aan vlijen , zoo dat het daaraan vastkleeft : plak
daar dat briefje op. Overdragt. , eenig ding vlak nederwerpen : iets tegen den grond , den wand, enz. ,
plakken. Voorts iemand gevangen zetten : ik zal hem
doen plakken. Als mede zamen doen kleven : zakjes
plakken. Eindelijk , onzijdig , lang in een gezelschap blijven : hij is een liefhebber van plakken. Van hier
plakker, en de zamenstell. leemplakker, plakkaart,
plaksclirif t , enz.
FLAMI^IOTEN , b. w. , ik plammootte , heb geplanzmoot. Bij letterverplaatsing , van het verouderde en bij
KIL. voorkomende palmmotten , met vuile handen be-tasten , bezoedelen : gij moet dat schoone linnen zoo
niet plammoten. OUD. bezigt het in eenen goeden zin ,
voor kneden : ongelijke dingen tot eene gedaanle
plaminoten. Zoo ook HooFT : Ferdinand werd verwittigd, hoe Mevrouw zelf in de keuken geweest
was , te plamooten , men wist niet wat , onder de
spilze.
PLAN, o., meerv. plannen. Evenzeer als plein ,het boogd.
Plan , eng. plan , plain , fr. plaine , plan , ital. piano,
pianur•a , oorspronkelijk van liet lat. planus , vlak , efJen ; en beteekent eigenlijk eenen vlakken , platten grond.
Bijzonderlijk eenen grond., waarop een of meer gebouwen
snoeten worden gesticht. Overdragt. , eene schets , eene
afbeelding van zulken grond , en deszelfs verdeeling tus-

schen de gebouwen , of derzelver onderscheidene vertrekken ; en dus eenen zoogenoemden platten grond van een
gebouw, of van eene vereeniging van gebouwen , van eene
stad , van eene vesting, enz.: men vond allerlei plannen bi hert. Voorts het ontwerp op zich zelf , al is
het nog niet op papier afgeteekend ; en , eindelijk , evenveel welk ontwerp : tivie maakte het plan der Fr•ansche omwenteling? Zamensteil. planmaker, enz.
]PLANEET , v., meerv. planeten. Eene dwaalster, of
liever, een wandelend hemelligchaam , dat zich in eenen
bepaalden loopkring rondo n de zon beweegt; hierdoor
onderscheiden van de vaste sterren. Weleer beteekende

ernands planeet zoo veel als deszelfs noodlot. Daarom
zegt
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zegt VOND.: laat uwe planeet niet lezen , laat u uw
noodlot niet aankondigen. Zamenstell, planeetboek , pla-

neetkiIker, planeetlezer.
Iloogd. Planet , eng. planet , fr. planète , ital. planeta , lat. planeta, zijn alle van het gr. rAav,z afkomstig, dat eereen dwaler aanduidt.
PLANT , v. , meerv. planten. Booneen , struiken, kruiden,
enz. behooren tot het rijk der planten. En dit algemeene gebruik van plant wordt bij menige gelegenheid
gevolgd. In engere beteekenis worden alle uit de aarde
voortspruitende gewassen planten genoemd. Zaanensteli.
aardbezieplant , koolplant , saladeplant . enz. --- Plan•lenbed , plantenrijk , planthof, enz. Ook wordt plant ,
plante, voor liet onderste des voets genomen : aan de
planten uwer voeten BIJBELV . En Hielt ruitte bent
sijns broeders plante. BIJE. 1477. Van het lat. piania.
PLANTAADJE, zie planten.
.

PLANTEN, b. w. , ik plantte , heb geplant. Eigenlijk,
in den grond zetten : booroen planten , enz. Fig. : het
geschut op den wal planten. rolt planten , waarvan
nog volkplantin,7. Van hier planting, plantandje
planter , plantsoen , enz.
PLANTSOEN , zie planten.
PLAS , m. , nneerv. plassen. Eigenlijk , een klanknabootsend woord, dat ongetwijfeld oorspronkelijk , het geluid
aanduidde , het welk het water maakt , als wij daar in trappen. Overdragt. , evenveel welke plek waters : de landen
langs den 1Vijl , en zijnen langen plas. VOND. Bijzonderlyk , in Holland , een poel door uitveening voortgebragt : de Nieuuwkoopsche plas , enz. Van hier plasregen , stortregen, slagregen, hoogd. Flatzregen , een
regen, die platz, plas, klinkt , plasregenen ; plassen,
in het water plompen: wasschen en plassen.
PLAS DANK, m., meerv. plasdanken. Van plas, plais ,
ontleend van het fr. plaire , behagen. Dus is plasdank,
een dank, waardoor men tracht te behagen: diens eeni It
doelwit is den plasdank van haer JieSef•en. VOND.

PLASREGEN, zie plas.
PLASSEN, zie plas.
FLAT, bijv. n. en bijw. , platter, platst. Het tegenover"

gestelde van verheven : iets plat drukken, of s/aan.
liet platte land, dat schaars met gebouwen bezet is.

Eene

5o3 PLA, PLE.
Ee.ie platte beurs ,die ledig is. Fig. : platte, lompe, uitdrukkirngen. Overigens is plat , oulings plats , regt uit,
zonder omwegen : iemand iets plat afslaan. En in
het plat is , op eenerg zoogenoemden platten grond , in
een plan : de .Koning deedt in 't plat teekenen de
slag hordeT!. HOOFT. Eindelijk is plat duitsch het te-^
genovergestelde van hoogduitseb. Ook wordt het zelfsi.
gebezigd het plat , vooe eene effene vlakte op , of aan
een gebocu ook de vl: kke zijde van een zwaard. Van
hier plataclltig , pla/clip, platteel , platheid , platten,

plat , CIT -. ialterd , een ongeletterde. Zarnenstell.
pf'atf)od(md, pintbroek , platgat , platlood , platluis,
l)lalvisch , plctt'oet , platv,oeten , platvoetig , enz.
PLAVEJEN, (bij KEIL. ook pave ea) , b. w. , ik plaveide , heb geplaveid. Vloeren : de weg is geplaveid,
met gebakkene of andere steenes gevloerd. Van hier plaveiji*nl; , plaveisel. Zainenstell. plaveisteen. Eng. pave ,
fr. pover , ital. pccvimentare, afkomstig van het lat. pa'i re , vloeren , eigenlijk Benen leemen grond plat en effen
: het grondwoord is.
kloppen, waarvan liet gr. - uw
PLECUnI' , v. , nn lerv. plechten. Het voorste of achterste
halfdek van een schip. , bijzonderlijk het voorverdek. Zaniensteli, pleelai-roker , Let voornaamste anker van een
schip ; liet plecbtcinkei• uitwerpen ; ook fig. , de uiterste pogingen tot behoud in het werk stellen ; ---- stuurpleclit , enz.
PLEGEN , o. %1T. , onregelm. , ik plagt , heb gepleegd.
Gewoon zrna ()ui. werd het ook gebezigd voor gebeuren:
dat men doorgaans ziet p eglien. HOOFT.
PLEGEN, b. w., ik pleegde, heb gepleegd. Eigenlijk
bezorgen , in oefening brengen: de verdraa'zaamheid

pleg li.en. H. DE GR. Raad plegen. Den dienst plegen BIJBEL V. Voorts bedrijven: bedrog plegen. Van
.

hier ple `irig . Zarnenstejl. pligtpleging, raadpleging,
regispleging - pleegvader, voogd, enz. POOT gebruikt het vevoo:•d pleeg/zeer, voor een' herder.
PLEGT, v., rrne crv. pleten. Kisting op een buis of ander goed. Bij KIL. Pleghe, debiturn.
PLEGTIG, b jv. n. , en bijco. pleetiger, ple b tigst , bij
Statig, aanzienlijk: eeize plegtige
KIL. ook ptig tig.
Van hier
ver,(raderin, .
Op . de, plegtigste wijze.

plegtiglheid , plet; tiglik.

PLE^^

PLE.

509

PLEE 000I , zie pleit.
PLEEN , 0. meerv. pleinen. Eigenlijk , iedere vlakte ; bij..
zonder , eene effene en vlakke plek gronds hij , of neven
een groot gebouw : de koetsen regelen zici op het
plein.
PLEISTER, (planster), v. , meerv. pleisters. Een stuk
linnen , of leder, met een kleverig geneesmiddel bestreken. Zarnensteli. hechtpleister , trekpleister, enz.
Overdragt. , al wat tot verzachting van eeriig leed dienen

kan : eene pleister op iets leggen. Voorts de kalk,
waarmede men eenen muur bedekt; waarvan pleisteren,
met kalk bestrijken. Ook voor gips: eene beeldteni8
in pleister. Zamensteil. pleisterkalk, pleisterwerk,.
en z.
Pleister. eng. plaisler,, hoogcl. Pfiaster, engels. pia—.

zweed. pidster,, bob. flastr, fr. pidire , en em—.
platre , itl. , sp. emplastro , lat. emplastrum , stamt af
van het gr. lr)Spov.
]PLEISTEREN, zie pleister.
PLEISTEREN, o. w., ik pleisterde, hel gepleisterd.
Ergens stil houden , rusten. Zarnensteli. pleisterplaats,
enz. Oulings peisterea , zoo als KIL. en PLANT. ; en
het beteekende eigenlijk zich ververschen , eten en drinken : komt pei8tererl in mijn lust. Huio.
PLEIT, v. , meerv. pleiten. Een plat vaartuig : pleijtep
geladen mit flaml.urger bier; in een oud stuk hij
VAN HASS. aanteek. op KIL.
PLEIT , 0. Een regtsgeding : øit een i'erwort pleit redden. VOND. Zamensteli. pleitbezorger, pleitgeding,
pleitzaak, pleitzak, enz. Van pleiten, een regtsgecling
voeren, waarvan pleiter. Zamensteli. pleit/wf, pleit—.
ziek, pleitzucht, enz. - bepleiten, enz.
Het schijnt af te stammen van een oud woord pleijen,
keuvelen, dat hij MEL. ST. voorkomt. Van het fr. plei—.
doier hebben wij ons basterdw. pleidooi.
PLEMP. plempe, v., meerv. plempen. Eene viscbschuit,
bij WAGENAAR. Van hier plemper, die met zulk eene
schuit sischt.
PLEINGEN, b. w., ik plengde, heb geplengd. Uitstor
ten van bloed, wijn, olie, of water, hij offerplegtighe—.
den. Voorts uitstorten, vergieten: er werd veel chri.ç~
tenbioed geplengd. Dc Dichters bezigen tranen plerz—.
,ster ,

gen,

lu

PL E, PLI, PLO

• 1 ' oor schi'eijen. Van hier plenging. Zamenste1f
/)teagPiJ M.
PLENKEN , veronci. onz. w.. bij Kil,. plencken , 9ctgari,
errare , orndokn. Die øastpleakea liep. HOOFT. Van
hier plenker , een zwerver.
PLETTEN , b. w., ik plettecle , heb geplet. Plat rna
Ien , en voorts verbrij ze len: gouddraad pletten. Het
11

i8 te morzel geplet. Van bier p1etteia , 'erp1ette..
ren. Zamensteil. pletmolen, enz.
PLIGT , ni. , meerv. pligten. Van plegen. Een door

eene wet bepaald en met de riatunr der zake overceîi
komstig gedrag. Naar eed en p/igt handelen. Zarnensteil. hii'elqkspligt , kincteipligt , enz. , pligigeboci,
pligtmcttig , p1igt-'aardig , pligipiegen , pligipleging,
beleefdheid, eerdienst —j/igtscfiutc1ig, pligt8/La1-'e , enz.
Van hier pliglig , voor verpligt , schuldig : dijkpligtig
land , land , waarop de verpligting ligt om den dijk te
Onderhouden : wetpligtig , bij HOOFT.
PLIGTIG , zie pligt.
PLOEG, m., meerv. ploegen. Een bekend werktng van
landbouwers, om voren in den grond te trekken, en dien
losser te maken. Overdragt., het werk , dat iflOt een ploeg
wordt verrigt , en ook alle andere arbeid: hij gaat lttstiq
aan den ploeg, hij begeeft zich lustig aan zijn werk:
handen aan den ploeg slaan, eene zaak ondernemen;
ook iemands middel van bestaan : cic it is mijn wagen er
mijn ploeg. Voorts, een timmermanswerktuig. Einde-.
lijk , een bepaald aantal van weiklieden : zij arbeiden ia
drie ploegen. Van hier het w. ploegen, in al de be-.
teekenissen van ploeg. Zamensteil. ploegliout, ploeg..
-

yzer, ploegkouter, ploeg/and, ploegmes, ploegos,
ploegrad, ploegschijj; ploegstaart, ploegsteel, ploeg,stok , ploegstreek, ploegvoor, enz. Van onzekere
af komst.
PLOERT, m., meerv. ploerten. Een guit, een lichtmis.
Van hier ploertachtig, ploerterij en ploertig.
PLOF, m., meerv. ploffen. Klanknabootsend woord,
zijnde het geluid van iets dat valt ; van ploffen , vallen ,
of gooijen, dat het een' plof geeft.
PLOK, plak, rn., meerv. plokken. De daad van plokken
of plukken: aarcibezieri van den tweeden plot. Over-.
dragt., een voordeel, hetwelk men uit deze of gene zaak
trekt;
-
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trekt; en van hier plokpenniag , geld ,, dat bij eene
openbare verkooping aan de meestbiedenden wordt uitáe-^
loofti : hoe veel is de plok penning?
PLOKKEN , zie plukken.
PI OKPENNING , zie plok.
PLOMP, m., rneerv. ploanpen• Klanknabootsend woord.
Het geluid , dat iets maakt , als het plotseling in het water
valt : dat gaf een' plomp ! Ook als een tusschenwerpsel
plomp! daar lag hij in het water. Van plompen,
het zij door in het water te vallen , of gesmeten te wor-

den , zulk een geluid maken.
P , bijv. n. en bijes. , plomper , plompst. Grof,
PLOMP
dik , bot: een plomp mes. Overdr. : een plomp
mensch. Van hier plompuard , plompelgk , plompheid.
Plomp , hoogd. , neders. , eng. plump , lat. plumeus ,
ital. piomboso.

PLONDEREN , zie plunderen.

PLONZEN, b. w. , ik plonsde, heb geplonsd. In bet
water smijten , dat het plonst : in eene poel der verder•fenisse plonzen. IIOOFT.
PLOOI , v. , meerv. plooi/en. Eene vouw in een kleed,
enz.: hoe komt uw kleet aldus uit zijne ploi gesleurt. VOND. Overdragt. : die alle zaeck , hoe quued 9
slazet in de beste ploi. DE DEOK.
Waarschijnlijk met het lat. plica , van het gr. ?rAox r^
Van plooien, lat. plicare, en gr. Z-? E e Y.
PLOTEN , b. w., ik plootte, heb geploot. De schapen-*
vellen van wol ontblooten. Van hier ploter, vellen.
ploter.
PLOTS, bijw., ontleend van het plotsend geluid, hetwelk
een vallend ligchaam voortbrengt. Eensklaps , 'hetzelfde
als plotseling: uit is 't met heser plots le-}git hoer
stoet. CA1nPH. Van hier plotseling. Van plotsen , met
een plots nedervallen.
PLUG, v., meerv. pluggen. Een bom, of mondstuk, op
een vat , alsmede een klein houten nageltje. Overdragt.,
maainel. , in de gemeenzame verkeering, een niets bedui-^
deiisl karel , een lichtmis.

Van het oude Eigen , zweed. fiet*ga , lat. ,
slaan , inslaan.

PLUIM,, v. , meerv. Vluime,i. Eene veder: zoo wie cie

pc eu-.
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paeuwepluim , om haeren gulden glans , stelt voor
de veer der gans. DE DECI. Het verkleinw. pluimpj e
beteekent ook overdragt. eene kleine loftuiting : iemand
een pluimpje geven. Voorts is pluim, in de taal der
jagers , de staart van een' haas. Van hier pluimstrijken,
de veren van een' vogel zachtjes strijken, hem streden .
Overdr. iemand vleijen; -- pluimstrijker, pluimstrjkster•,
pluimstrykerij►, enz. Overigens komen nog van pluim:
pluimen , van veren ontblooten , en pluimaad je , veren in
het algemeen , en bijzonderlijk , die tot eenen vederbos
zijn zamengevoegd : verliest gij 't vendel , zoo volgt de

witte pluimaadje. HOOFT.
Fr. plume , ital. pluma , sp. pluma , van het lat.
pluma.
PLUIMSTRIJKEN, pluimstr ker• , enz. Zie pluim.
PLUIS , v. , meerv. pluizen. Eigenlijk , een haartje , een
haarachtig vlokje. In het gebruik , elk vlokje , vezeltje,
enz.: dat kleed zit vol pluizen. Van hier pluizig.
In (Ie gemeenzame verkeering bezigt men het ook als een
bijwoord : het is daar niet pluis , onklaar ; de viscri
was niet pluis , niet versel). Van pluizen , toi vezeltjes trekken , ook van haartjes ontblooteu.
PLUKKEN , plokken, b. w. , ik plukte , heb geplukt.
Tot vlokken trekken : wol plukken. Iets van vlokken ,
of veren , ontblooten : hoenders , enz. plukken. Over-dragt.: iemand plukken , ontblooten. Voorts : kersen
plukken ; bloemen plukken. Fig.: indien gij eenige

bloemen op den Nederlan t schen .Helikon plukken
vilt. VOND., d. i. eenige sierlijke uitdrukkingen uitNederd.
dicht.stnkken ontleenen. De vruc/aten van zijnen ar-

beid plukken , de voordeelen daarvan genieten. VOND.
bezigt voor plukken zeer dikwijls piuiken. Van hier
plukker, plukking, plukkeling, bij K.ii . hetzelfde als
plukster. Zarnenstell. plukharen, vechten;
pluksel,
pluktjd, plukvrucht , enz.
PLUKSEL, zie plukken.
PLUNDEREN , plonderen , b. w., ik plunderde, heb
geplunderd. Van kleederen , huisraad, en andere roerende goederen ,- berooven. Van hier plunderaar, plunderaadje, buit, roof: om de plunderaedje. VOND.
plundering.
PLUNJE, v Kleed , of kleeding der zeelieden; alles, wat
e
-M-

PLU, PO, POC, POE,

Sis

een zeeman van wollen of linnen enz. heeft. Zamenstell.
scheepsplunje -- plunjekist , en.z.
R , v. , meerv. pluvieren. Een trekvogel van de
PLUVIER
grootte van eene duif. In het fr. pluvier, ital. piviere,
piviero. eng. plover.
P0 , m. Zekere rivier : te sane op den po. HOOFT.
POCHHANS , zie pogchen.
POEDER , (poeijer) , o. , meerv. poeders. Stof : iets tot
poeder stampen. Van hier poedersuiker. Bijzonderlijk , stof, dat uit tarwenmeel vervaardigd is , anders haarpoeder. Als ook buskruid : groote quantite t van
poeder ende biiskruq t. GELD. PLACAATB. Zamenstell.
poederdoos, poederkamer, poederkwast, tandpoeder,
enz. Van hier poederen , poeieren.
Poeder , hoogel, Puder•, eng. powder, fr. goudre,
van het lat. pulvis , stof.
POEET° , m. , meerv. poëten. Een dichter. Van hier poA.
teri , poetisch , poizij. tiet stamwoord is in het gr.
grot"zr5,

POEL , m. , tneerv. poelen. - Eene plek stilstaand water:
een grondeloowe poel. Fig. : in den poel des afgronts.
VOND. Zannenstell. poelsnip poelwater; —jammerpoel,,

modderpoel , enz. Van het lat. palus , een moeras.
POELJE , v. , meerv. poe jen. Een. hoen. Van het fr.
poulle.
POEP, m., meerv. poepen. Een Westfaling; van bube ,
jongen. Zamenstell. poepeniand.
POEP, m., rneerv. poepen. Een wind, welken men van
achteren loost: een poep laten. Van hier poepen,
winden lozen • die poep klinken.
POEPEN, zie poep.
POES, v., meerv. poesen. Een naam, dien men aan de

katten geeft. Voorts een halsdeksel van bontwerk.
POESTEN, o. w., ik poeste , heb gepoest. Blazen, bij
KIL., en nog hedendaags in Vriesland.
POETS , v. , meerv. poetsen. Eigenlijk, snakerij: won derl jke poetsen aanrig'ten. Voorts een boertige trek ,
welken men iemand speelt : ik was henz zulk eene poets

verschuldigd. Van hier poetsla;, boertig. Zanmensteíl.
poetsemaker.
Poets, anders ook pots, is het zelfde als boetse, bij
KIL. ook bootre.

Kk
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POETSIG , (kluchtig), zie

p00i8.

POEZELIG , bijv. naaruw. , en bgw. , poezeliger,
llgst. Maisch , zoo als do ledematen Van een vleezig
en zachtvellig meisje: zij breidt hare poezelige arme n
naar hem uit. Ee,e blanke en poezelige vrouw.
Van poeselé, bij KiL. een meisje, dat, evenzeer als het
fr. pucelle , van het lat. pu8iola en pua , een jong

meisje, afkomstig is.
POF, m. , nieerv. poffen. Genoegzaam hetzelfde als paf;
zie paf. Het geluid van pof, door blazen, slaan, enz.
voortgebragt : ik gaf hem eenen pof Ook als bijvoc-.
gelijk , voor opgeblazen , waarvoor ook paf gebezigd
wordt: het poffebier. R. VissEn. Van hier het zarnengestelde : poJak , ook pctftak , voor een log , dik
men scb.
POFFEN , 0. W. , ik pcfte , heb gepoft. Even als boffen,
ital. 1)Ufare , fr. bozfer,, eng. puff, hoogd. puffen,
een klankoabootsend woord. Het geluid van pof voort-

brengen door blazen. slaan, enz. ; ook voor slaan,
Moppen : hij was weer arm het poffen. In Overijssel
bezigt men poffen voor borgen; en overal zegt men:
iets op den pof (te Lorg) halen. Van hier poffer,
een kort zakpistooltje , en een blazer, snoever , zwetser,
poffertje , een gerezen gebakje. Zamensteli. pofhans,
zie pochhans. KIL. en VOND. bezigen poffen voor
pogchen : cZe nakomelingen PaUen aan 't snorken en
poffen.
POGCHEL, m., meerv. pogchels. Oorspronkelijk, even
hetzelfde als bogchel; en in het gemeene leven voor
den rug gebruikelijk: neem dit maar op uwen pogchel.
POGCHEN, o. w., ik pochte, heb gepocht. Klanknahootsend woord. Het geluid van poch te weeg brengen,

door ergens met de vlakke hand op te kloppen. In het
gebruik, door het kloppen met de hand op eenig ding
aan den dag leggen, boe veel vertrouwen men daarop
stelt, boe zeer men daarmede vooringenomen is: wat
poc/il /z/ op zijn paard, op zijn zwaard, enz.

Overdragt., zijne vooringenomenheid met iets betoonen:
al dat pogclzen op afkomst en eertitels is belagche-'
lijk. Van hier pogeher, pogcherj, pochhana, een

pogcher, een snoever.
.iogchen, hoogd. pochen, nederst pucken en ho-'
ken,

P00, POK, POL.

515

h/2, zweed. boka , Ir. buquer, itah bussctre en pk.
). puL'an , is Verwant aan ons neclerd. 1eu
chiare voo
,

ken , en misschien ook aan bogen, pauken, enz.
POGEN , b. w. ik poogde , heb gepoogd. Eigenlijk,
dringen , ergens benen dringen: wilt haastigh herwaerts pogen. CONST. TB. Juw. Tijt is het,
.sen81erWaert te poogen. HOOFT. In het hedendaagschc
gebruik, met aandrang trachten: zij pogen des r'orsten
ç'unst te behalen. Van hier poging.
POK. v., meerv. pokken. Van hier kinderpokken , koepokken, waterpokken , windpokken. en. Van de
pokken geschonden. De pokken irunten. Van hier
het werkw. pokken, de pokken hebben : pokachtig,
pokkig. Zamensteli. pokdaal, pokdalig , pokhout,
pokkoort8 , pokpit, of pokput , pokziekte.
POKEN, zie pook.
POL, m., meerv. pollen. Iemand, die ontuchtige VI'OUW
lieden onderhoudt ; ook een hoerenwaard , of boel : een
-

die de n" rjxsten pol 'an Paleslijne zoo betoaerde.
In Noordholland wordt zeker schildje van bordpapier , aan het achterhoofd der vrouwen , om de muts
en kap te doen vastzitten pol genoemd.
POLDER , m. , meerv. polders. Zekere hoeveelheid lands,
die gezamenlijk bedijkt is. Zamensteli. polderbe3tuur,
pölderdijk , poldermolen , polciersluis , enz.
POLIJSTEN , b. w. , ik polijstte , heb gepolj8t. Glad en
blinkend maken. VOND. bezigt paljsteren : de horens
vallen kleen , doch glad, als gepoij$tert. Het een
en andér, is van het lat. polire afkomstig, even als het
hal. pulire, sp a fr. pour, eng. polish, hoogd. poliS-

VOND.

zën en polieren.
POLLEPEL, nt., rneerv. pollepèls. Eigenlijk potlepel,
zoo als KiL. heeft. Een groote lepel, om het eten uit
den pot op te scheppen
POLLEVIJ, polvij, v., meerv, pollevijen. SEWEL heeft
pol'ei. De biel van een schoen: schoenen met hooge
pollevijën.
POLS, m., merv. polsen. Slagader: hij' voelt nog aan
de schors den pols en 't kloppend hart. VOND. Fig
iemand den pols voelen, ben: uithooren. Zatnensteih
volgader, polsmofje, polsslag, enz. Van hier polsen

den pols voelen, en fig. ondertasten,
Kk 2
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Hoogd. Ji,is , eng. pule , fr. pous , sp. pulsa , van
het lat. pu1us.
POLS , m. , rneerv. polsen. Een springstok: hij kan met
zijnen polIs een burgwal overspringen. VOND. Men
moet niet verder springen, CLZFZ zijn pol. lang is,
spreekw. , men moet niets ondernemen boven zijn vermogen. Zarnensteil. polsslok, polszak , zeker vischnet.
Van hier polsen , met den pols springen , en in het water
poffen.
POLTERGEEST , m, , meerv. poltergeesten. Van geest
en pouteren , lat. pultare , pulsare , stampen , geraas
maken. Volgens het bijgeloof, een booze geest, die met
veel geraas rondspookt. Overdragt. , een onrustig, en

veel geraas makend mensch.

POLVER , zie ptiler.
POMP, \? , rneerv. pompen. Een bekend werktuig. Za
niensteil. pornpboor,, pomphart, pompklep , pompmaker, pompslinger pompslok, pornptvater , pompzuiger , enz. • '• luchipomp , wijnpomp , enz. Van pompen„, zanienst. oppompen , enz.
F r. pompe, ital. pompa , hoogd. Fumpe, eng., zweed.
,

pump , ontleend van het geluid, hetwelk het water maakt,
als het wordt gepompt.

POMPERNIKKEL

M. Eene benaming , welke men aan
het grove, zwarte brood der Westfalingen geeft; schoon
,

deze benaming in Wcstfilen zelf niet thuis behoort. Men
gist, ten aanzien van den oorsprong dezes woords , dat
een in Westfalen reizende Franschinan voor zich brood
vragende, op het gezigt van bet zwarte Westfaalsche
brood, zou gezegd hebben: bon pour mon nickel,
zijnde nickel de naam van zijn paard; terwijl de Westfalingen daaruit opmaakten , dat hij hun zwart brood
pompernikkel noemde; gelijk men daaraan, uit scherts,
voortaan dien naam gegeven heeft.
POMPOEN, v., mcciv. pompoenen. Eene kalabas, zekere
vrucht van het geslacht der komkommers. Van het gr.
POND, 0. , nieerv. ponden. Eigenlijk, een gewigt, over
het algemeen ; maar in het gebruik, thans, een gewigt
van tien oncen, of nederlandsch pond. Voorts eene
zekere hoeveelheid gelds, die weleer toegewogen werd:
een pond 8terlings , een pond groot, of pond plaamscfz,
en z.
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enz. Van hier ponder in zesponder, iivaalfponder,,
enz. -- ponding, in verponding , -- pondsch , in
tweepondsch, driepondsch, enz. Zamenstell. ijspond,
schippond , — pondgaarder, makelaar in granen , pondgeld , pondpapier, scheurpapier, dat hij het pond wordt
. verkocht; zoo ook pondpeer, of pond speer, enz.
Hoogd. Pfund , neders., angels. en bij ULPH. pund ,
eng. pound, van het lat. pondo , dat evenzeer als pon-'
dus, aan pendere, wegen, veranaagschapt is.
PONJAARt) , in., meerv. ponjaarden. Bij KIL. ook poingnaerd, lat. pugio. Van het fr. poignard, ital. pugnale , sp. punnal. Een korte degen: met den ponjaai t. HOOFT.
PONT , v. , meerv. ponten. Een platbodleund vaartuig,
om menschen , beesten , enz. over het water te zetten:
met de pont overvaren. Zamenstell. pontgasten , die
de ponten besturen , pontgeld , pontvoef'der , pontzeil,.
enz.
Fr. , eng. ponton , ital. , sp. pontone , van het lat.
pons , brug.
POOIJEN , bedr. w. , ik pooide , heb gepooid. Veel drinken , zwelgen : dat gij nooit zoo veel wijas en hebt
ge,pooit. HOOFT. Van hier pooier.
POOK , m. , meerv. poken. Een moordtuig , waaraan men
anders den Franschen naam van ponjaard geeft ; ook een
werktuig om het kolenvuur te roeren. Van hier poken,
het vuur omroeren.
POOL, m., meerv. polen. Een inwoner van Polen: een
-

pool van afkomst. Van hier polak , poolsch : poolsche muts , ook een gebak , hetwelk die gedaante heeft.
POOL, v., nneerv. polen. Dezen naam dragen de aspun-

ten van aarde en hemel bij ons , evenzeer als in het gr. ,
lat, en de meeste hedendaagsche talen : de parrasische
beerin, die aan de koude pool staet en glimt. VOND.
poolshoogte, poolsier, enz.
POOLSG[i , zie pool, in.
POORT, v., meerv. poorten. De ingang van een groot
huis, of eene stad: op de wacht gestelt bq deze
poort. VOND. Zamenstell. eerepoort, gevangenpoort,
triomfpoort. Oulings ook eene stad zelve: Schout,
Schepenen en Raden der poorte van Hoorn. VEL.
CURON.
Kk5

Zamensteli. noordpool , zuidpool,

---a

sis
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CrinoN. Binnen der muren Pan eenre poorte. Bii.
I1-77. Van hier, dat poorter eenen burger, poorlerj
de burgerij, poortermeesler eenen burgemeester , ea
poorterschap het bti rgerregt beteekent , en poorterer
evenveel is , als burger maken. Bij KILe zijn poorten
roeigaten ; en gemeenlijk noemt men dus de gaten voor
het geschut op een oorlogschip. Van hier, behalve poor

Ier enz. , ook portaal, fr. porteul, portier, por
iier3clzap , en de zamensteil. poortbeslag, poortklok,
poorituiken , poortringen , poorttouwen , enz. schut"
,

poort , slotpoort , stadspoort , sta/poort , tempelpoort,
a1poort tvaterpoort, enz.
Fr. porte , in Isinon. porta , hoogd. Fforte , sp.
puerta , ital. porta , van het lat, porta.

Poos , v. , meerv.poozea. Eigenlijk even hetzelfde als pauze.

In het gebruik, eene wijl tijds: na eene langepoo8. VOND.
Van hier poozen , verwijlen. Zamenst. Perpoozene
POOT„ m. , rneerv. pooten. Een voet van een dier: ge

. strikt aan uwen poot. VOND. ./Jazepoot, horidepoot,
/zoncl&poot , paardepoot , paardspoot, Pooipoot, ach-'
leipoot, enz. Ook van menschen , in de lage straattaal:
veeg uwe pooten af. Voorts de voeten van eenen pot,

stoel , eene bank , tafel, enz. Van hier pootig , handig:
een pootig wqf. HoorT.
Poot , neders. pote , eng. paw,, fr. pite , ital. piota,
schijnt evenzeer aan het gr. z-vç vermaagschapt, als het
lat. pes , ital. piede , fr. pied , eng. fc!ot , hoogd. Eusz,
en ons voet.
]POOT. (Pole p hij KIL.), V., rueerv. poten. Een jong
spruitje van meer dan een slag van boomen, om te planten: wilgen poten zetten. En daar dit gemeenlijk aan d Q'
kanten der slooten geschiedt, zoo is van daar de spieekw
zets in de poten sturen, in den kant sturen, fig iets
verkeerd doen. Zie poten.

POOZEN, zie poos.
POP, v., rneerv. poppen. Een aangekleed beeldje, waar-'
mede de kinderen zich vermaken: of speelde met de
pop. VOND. Elk heeft zijne pop, iets dat hem boven
andere dingen vermaakt. Voorts in eenen verachtelijken
zin, een beeld: zou zulk een God zich aan een u.'agse
pop vergapen! VOND. Hofpop, kermispop, tooneelpop , enz. De figuren , die in een marionnettenspel te
voor-
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voorschijn komen : Je poppen zijre aan liet (2nsen
waarmede men fig. 'aanduidt , dat eenige zaak in beweging
is. Overigens is pop het propje van eenen schermdegen
ook een linnen doekje met kruiden , enz. ; insgelijks het
weefsel , waarin rupsen zich wikkelen. Ook een jonggeboren
kind : dat is eert lief popje. In Vriesland is het woord
p o p nog gebruikelijk , als eene vleijende benoensing van
ong kind. •• Eindelijk de wijfjes der vogeltjes . mis
j ong
schien omdat zij de jongen voortbrengen. Van bier pop achttg , en het werkw. poppen , met de pop spelen
overdragt. met een meisje naallen. Zamenste 1. poppen-.
goed , poppenkraam , poppenkramer , poppenkranzerrj , poppenmaker, poppenspel , ► opperni+erk, enz.
Van het lat. pupa.
POPEL, zie populier.
POPELCIJE , popelecij , zie popelen.
POPELEN, o. W. , ik popelde, heb gepopeld. B9 KIL.
binnen's monds mompelen. Intusschen wordt popelerr
hedendaags enkel gebezigd in de spreekwijs ?nijr; hart
popelt , (klopt) van vrees , angst , enz. Van hier nis-schien het verouderde popelcije , hij KIL. , voor beroerte.
POPULIER , popelier , m. , meerv. populieren. Een bekend geboomte : den hooggin populier aan den wijngaert huwen. VOND. Anders ook popel: hier nood'igt
ons de popel stil en zacht in zijne schaduwen. VoND.
Van het lat. populus.
PORREN, b. w. , ik porde , heb gepord. Aanzetten,
drijven: de nijd porde hem, om enz. In Amsterdam
bezigt teen dit woord in den zin van aan de deuren der

buizen te kloppen of bellen, om derzelver bewoners te
doen oitwaken : hier gaat men uit porren. En zij,
die dit doen , worden_ porders genoemd. Zamenstell a
aanporren. Oulings was porren onzijd. , en beteekende
uittrekken, te veld trekken.
PORSELEIN, o. , meerv. porseleinen. Zeker fijn aardewerk. Van hier het onverb,uigb. porseleinen, dat van
porselein is; en de zamenstell. porseleinaarde, pot•se-leinfabr Jk , enz.
Porselein , hoogd. Porzellan , eng. porcelane, of
porcela.in, fr. porcelaine , ital. porcellana.
PORSELEIN, v. Een bekends, pisut e as t hij [ u.iA pos-

POR, POS, POT.
idem , eng. purilain , fr. porcelaine , ital. porcellancz,
lat. porculata , of porcilaca , hoogde Portulak ,
portulaca van LINNAEUS.
PORT, 0. meerv. porleri. Briefloon , van het fr. port, hal.
porto , dat van het lat, portare , dragen , brengen , afstarut.
PORTAAL , zie poort.
PORTE , v. Eigenlijk , de poort van het paleis des Turk...
schen Keizers ; voorts dat paleis zelf; het hof, dat aldaar
huisvest ; de Turksche Keizer niet zijnen Divan ; en eindelijk het geheele Turksche Keizerrijk : Rusland £8 in
oorlog met de porte.

PORTIER, zie port.
De wederzijdsche deur
PORTIER , o. , meerv. portieren
van een rijtuig. Van hier portiergias , portierluik
enz. Het stamwoord is het fr. portière, ital. poi'tiera.
POST , ni. , meerv. posten. Stijl van eene deur. Van het
lat. postis.
POST, m., meerv. posten. Eene som in een schuldboek.
Van het hal. po,
POST , pos, v. , meerv. posten. Een klein visclije.
POST , m. , meerv. posten. Eene standplaats , bi; zonder.—
lijk , in het krijgswezen : de schildwachten op himrie
posten brengen. Post vat/en , enz. Fig. : een ambt,
eene waardigheid : een voordeelige post, een aanzienlijke post. Liet is mijn post en pligt , dit te doen.

Voorts de plaats waar paarden en boden in gereedheid staan , om brieven , enz. te vervoeren : eeneri brief
naar den post brengen. Fig. : te post, gezwind, ko.men aanrijden. De postbode zelf: de post is per—
trokken. Zamensteli. postpapier, ook enkel post en
drukpost, schrijfpost, enz., postbediende, post.,

bode, postbrief, postdag, posterj, postgeld, post.hoorn, posthuis, postjongen, postkaart, postkaa.bar, posikar, postknecht, posikoets, postloo per,
pos/meester, posimeesterschap, postpaard, post.regt, postrjder, poalschrjer, poststal, po8t4i.ding, pos/wagen, postveg, postwezen, enze
poi, m., meerv. potten. Zeker keukengereedsehap: koperen ijzeren, aarden pot. - Depot slaat te t-'uur,
lig. , de straf wordt bereid. Er is geen pot zoo scheef,
of er past een deksel op; zie deksel. Den hond in

aen pot vinden; zie hond. Hetgeen in eenen pot
wordt

-
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wordt bereid , spijs : een eenvoudige vol. Geld , dat
men , in zekere spelen, bijeen legt, of inzet, om het te
trekken , of te verteren: den pot trekken , ironisch, er.
gens kwalijk afkomen ;zoo ook den pot verteren. Van
pot komt potaacije , .jen mengsel van spijs: met een
ergifligcle potaadje. HOOFT; - het werkw. potten

geld in potten wegsluiten , anders opleggen-, waarvan potter die geld vergadert. Zamensteli. aschpot , bloempot, enz. - polaarde, potascli , potdoek , potgeld,
poigieter, polhe/zg8el, pothuis , potjebeuling, potkaas, potlepel, gemeenlijk pollepet, potlood , potinis,

pel, p()tpenrling , potsc/ierJ, potstuk, potsuiker,
pottenbakker, pottenbarik, pottenkraam, potten-

Schuit, enz. Oulings zeide men poteleri , voor gekookt
eten , gekookte spijs: ene-Ze dat men hem alle dag/ze
een broet gave , sorzcler dat poteten. BIJB. 1477. Nog
is dit woord overig in zekere geniteene spreek\ijs , om iemand aan te duiden, die niet veel waarde heeft: hij is
een gemeen poteten , een slechte karel.
POTAADJE , zie pot.

POTASCEHI , v. Anders moskovische asch. Hoogd. Pottasche.

POTEN , b. w. , ik pootte , heb gepoot. Planten : aard-.
appelen poten , roornsche boonen poten. Overdragt.
Qisch in eenen vijver poten, joige visschen daarin
zetten. Van hier poter, een kweeker van boomen, ei t
andere dingen , als ook aardappelen , die het geschiktste
zijn, om gepoot te worden, anders poteitjes genoemd
-

paling.

POlEEPEL, zie pollepel.
POTTEN, zie pot.
POTS, zie poets.
POTVISCEI, m., meerv. potvisscizen. Eene der grootste
soorten van visch, uit wiens hersenen men het sperma
ceti krijgt. In het hoogd. Pottfisch, in het Ir. cachelot.
PRAAIJEN, preijen, b. w., ik praaide, /zcb gepraaid.
Zeemanswoord, iemand op zee ontmoeten, en met hem
spreken.
PRAAL, v. Pracht, vertooning van grootheid en luister:

is Rome op Keizers prat, of keizerlijke praal.

VOND.

Zamensteil. praalbed, praalbeeld, praalboog, praalKkS
ge-

gewaad , praalgraf, praalkoets , praa44etel , praal..
ziek , praalzucht, praalzuchtig ---- woordenpraal, enz,
.gaal is voor pragel, gelijk pralen, voor pragelen ,
van het oude pragen , pronken.
]PRAAI , zie pramen.
PRAAT , m. Gekal , gesnap : wat praat is dat ? Eirzde4/k viel zip weder op den vorig en praat. HOOFT.
Van hier praatachtig , praten , prater, enz. Zamensteil.
praatal, praatmoer , praatstoel, praataar, praatziek , praatzucht , praatzuchtig , enz. --- Beuzelpraat , kinderpraat, enz.
PRACHT, v. Genoegzaam hetzelfde , als praal : dee
waardigheid hangt aan geer werreltsche pracht.
VOLLENH. Kleederpracht , l jkpracht , enz Van hier

prachtig, enz. Zie prijken.
PRACHTIG, zie pracht.
PRAGCHEN , o. w. , ik prachtre , heb geprapltt. Eigen-'
lijk gieriglijk bq een schrapen ; doch in dezen zin is het
verouderd. Thans wordt het gebezigd voor vleijend vragen , bedelen ; en wel : om zegen , kusjes pragchen , bij
de Dichters : het dorre lant , dat om regen scheen te
prachen. VOND. Van hier pragcher, pragcherg , bij
'HOOFT. Zamen$tell. aJpragchen.
,PRALEN , o. w. , ik praalde , heb gepraald. Vertooning
van grootheid en luister maken. Van hier praler, praler j. Zamenstell. praalhans , enz. Hetzelfde als brallen. Zie verder praal.
P_ RAMEN , bedr. w., ik praamde, heb gepraamd.
Drukken, prangen: sonder te pramen sin jeuch-'
dich hert met pijne. ZACH. HEINS. Van hier
praam , angst, verdrukking: hoe zit hij in den praam.
t. Viss. Hetzelfde als het lat. premere.
PRANG, v., meerv, prangen. Drukking , knelling: circa
weiden de Brusselaars van deze prang verlost.
HOOFT.
PRANGEN, b. w., ik prangde, heb geprangd. Druk-

ken , knellen: twee kopere ketens prangen de ko,ninglijke leen. POOT. In de zeevaart wordt het onz.
gebezigd, voor tegen den wind op laveren. Van hier
pranger, ook van den wind, prang ing. Zamenstell.
molenpranger, muurpranger, prangijzer•, prang-'
molen , prangwo_ riel.

PRAT,

PR.A, PRE.

at t pratst. Trotsch , 1 oo.
b ij cv. , prer,
x^
)PRAT , b i# . en
vaardig , opgeblazen : het pratte Babilon. G. BRAND.
Het oudste voorbeeld , dat wij van dit woord vinden , is
van het midden der zestiende eeuw : en den nachtegael
prat , hem vermat , op zijnen zangli. ED. DE DEENE.
Dikwerf komt het in eenen goeden zin voor , en beteekent het deftig , achtbaar. Van hier het veroud. naames.
pratte , en het werkw. pratten , trotsch zijn.
Spreken ,
PRATEN o. w• , ik praatte , heb gepraat
konten. Van hier prater , praatster. Voorts luidt
'

.

praten , in liet zweéd. prata , gr. 4 pc iv , en schijnt het
laatste gedeelte van het lat. interpretari daaraan ook

verwant . Oulings bezigde men pratelen , voor gedurig
praten: wat dat si u pratelen slacht ghij den doeven. GONST. DER MINN.

VREDIKANT , m. , meerv. predikanten. Leeraar van do
godsdienst. Van prediken.
PREDIKElN, preken , o. en b. w. , ik predikte , heb gepredikt. Godsdienstige leerredenen houden. Overdragt.,
evenveel op welke wijze nadrukkelijk leeren ; bedr.: d
deugd prediken. Wat predikt dat alles anders ,
dart eene albesturende l/oorzienigheid ! Van hier
predikant , predikatie , prediker , predikping , preek,
preker. Zaanenstell. predikambt, predikdienst , prodikorde , predikstoel , preekheer preekstoel , enz.
Van het lat. praedicar•e.
PREI , (porei , porrei) , v. , meerv. pretjen. Een beken..
de soort van look. In het hoogd. Porree , fr. poreus,
ital po. rro , lat. porrum.
PRENT , print, v., meerv. prenten. Enne afgedrukte

teekening: een boek met' prenten. Men ziet den geest
van ouden Karel zweven in deze print. VOND. Hier
en daar wordt eene vrouw, die eene gedwongen houding
heeft en stijf gekleed gaat, prent genoemd: zij is eeras
stee prent. Zamenstell. prenteboek, prentkonst ,
prent verbeelding' , prentuerkooper, prentcvinkel , enz,
Van hier prenten, out. drukken no overig in ins
prenten.

?RESIDENT, in., meerv. presidenten. Van het lat. prae,sidere , voorzitten. Derhalve voorzitter, dat het eigen-iyke nederduitsche woord is.
PRESSEN, b. w.. ik preste, heb -geprest. Eigenijk
het-
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hetzelfde als persen. Menschen , of goederen, ten dien_
ste van den Staat , in beslag nemen , dwingen : hier te
lande prest men niemand tot den soldatenstand.
Schepera , wagens , paarden pressen. Van hier pres—
ser , pressing. Zairienstell. presmeester. Van het lat.
pr•essare , en verruaagschapt aan persen.
PREUTSCUI , bijv. n. en bijw. Dapper, grootmoedig, bij
KIL. Vervolgens trotsch , ook spijtig : om preuts te
pralen. VOND. Vermaagschapt aan prat , pratten , het
oude preith , superbia , en hetzelfde, als het hoogd.
protzig, fr. preux. Van hier preutschheid, bij VOND.
PREVELEN , b. w. , ik prevelde , heb gepreveld. Mompelen : hg prevelde eenige ivoorden binnen 's monds.
Van hier prevelaar . preveling , geprevel. Zamenstell.
prevelmis , eene stille mis.
PRIEEL, o. , meerv. prieelen. Een groen plekje gronds,
dat door loofwerk overschaduwd wordt , bijzonder een
lusthuisje , dat tui t lommerrijk geboomte zamengesteld is:
in een genoeglijk prieel. VOND. Dat prieel des
aardbodems. HOOFT. Zarenstell. lustprieel , enz.
]PRIEM , ni. , meerv. pr•ienzen. Een spits ijzer , waarmede
men gaten boort. Als ook een moordtuig , of dolk , anders moordpriem genoemd. Eindelijk , een ijzer , waarop de slagers hunne messen wetten : een slagerspriem.
Van hier het werkw. priemen. Zamenstell. pr•iemdonílver, zeer, geheel donker , priemtijd , prima aurora,
hij KIL. , die ook priemelnaakt heeft, prorsus nudus.
Hoogd. Ffriem , zweed. p=rena , schijnt af te stammen
van een oudduitsch woord bij HORNEGK fram , bij TACITUS frarnea , dat het ijzer van eene werpspies aanduidde.
PRIESTER, m., nieerv. priesters, of priesteren. Eigenlijk een oud man, in het gr. srpe f3vrY, s , lat. presbyter, van -pea-a4-y , oud. Voorts de oudsten , of ouderlingen
der eerste Christelijke gemeenten , die het opzigt over
dezelve hadden , en vervolgens de opzieners van zulke
gemeenten , zonder onderscheid van jaren. Daar nu zoo—
danige opzieners in de Roomsche kerk met den tijd het
e ferwerk van de mis verrigtten, begon priester, bij uit—
sluiting, eeryen geestelijke aan te duiden , die tot offeren
;t egti ;d was; en men bezigde denzelfden naam nopens
cie heddien,arcu van andere godsdiensten, tot wier werkzaai,—
s

.
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zaamheden het offeren insgelijks behoorde : Joodsche
priesters , heidensclie priesters. Van hier priesterdom , de priesterlijke waardigheid : zijnen zoon aan 't
priesterdom helpen. HOOFT. Of de priesterschaar:
met al liet priesterdom. VOND. Voorts prieste.res , of priesterin : de priesterinnen van Bacchus;
priesterlijk , priesterschap, onzijd. , voor de priesterlij ke waardigheid ; vrouwel. voor de priesterschaar. Zamenst. priesterambt , priestergewaad , priesterkleed,
enz.
Priester , hoogd. ook Priester, neders. prester, angels. preost , zweed. prast , ijsl. prestur , eng. pries.t ,
fr. prétre, ital. prete , sp. preste, bresbytero, lat.
presbyter , gr. 7r'pea•/3v?Ep ^s , en pea-svrC;5.
PRIJ, v. , meerv. prijen. 'Een kreng , dood aas. De
kraajen olien de prij. VOND. Overdragt. , al wat verachteljk is: o schande , dat zich ho,•sten noch wer g apen aen een zoo vunsclie prj. D. DECK.
PRIJK , zie prijken.
PRIJKEN, o. w. , ik prijkte , heb geprijkt. Pronken,
pralen : een jongeling , die als een acht bre grjzaerd
prijkt. A. HARTS. .Het land prijkt met sachoone
vruchten. Te prijk , misschien voor te prijken , komt
in sommige spreekwijzen voor : op 't bruitsalíaar te
pr jk zetten. VOND.
PRIJS , in. , meerv. prijzen. De waarde van een ding in
handel en wandel: dat wordt tot eenera hoog en prijs
verkocht. Koopprijs , losprijs. Ergensprijs op
stellen ,. iets waarderen, hoogachten. Vermelding van 1emands lof en eer: tot prijs des overwinnaars. Van
bier prijzen, loven; ook pretium imponere , waarvoor
met een' bastaard-uitgang prijseten , waarvan prjzeerder, prijsbepaler. Van het lat. pretium.
PRIJS, m. meerv. prijzen. Van het fr. prise. Een
schip, dat buit gemaakt wordt. Overdragt. , evenveel
welk ander ding, dat als een buit wordt weggenomen:
goederen prijs verklaren. Figuurlijk : , zich zelven aan
de ondeugd prijs geven. Voorts Bene belooning: naar
den prijs dingen. Als ook een voordeel: dien prijs
der o ✓erhant uit der bant te werpen. HOOFT. Benen
prijs uit de loterij trekken. Zamenstell. pr jsmeester,,
prisverisandeling, prijsvraag, enz.

prijsschip,

PRIJ-
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PRIJZE , b. w. , ik prees , /ié& geprezen. Loven,
nu : God prjzea en 'er/zeerlijken. Iemand geluk-.
kq prijzen , voor gelukkig verklaren. Van hier prijs-.
selijk. Zamensteil. misprjzèri , prijzewaai'dig , enz.
PRIK, M., meerv. prikken.- De daad van prikken. een
steek : iemand eerien prik geven. Voorts, een werk-.
tuig , 0fl prikken te geven : een stalen prik ja eènea
stok. Een prik met eene vork, of zoo veel als men
met eene vork prikt , en overdragtelijk , een weinig : een
prikje slade. Van hier prikken, steken. Zekere
visch , waarmede men kabeljaauw vangt. Van hier : meri
moet de prikken levend houden, omdat men met levende prikken beter kabeljaauw kan vangen , dan met
doode ; fig.„ men moet de zaken aan den gang en in
goeden staat houden. Op een prik, spreekw. , juist.,
Rij gëljkt zijnen vader op een prik. Zamenst. prik-.
stok , priktol, enz.
PRIKKELEN b. w. , ik prikkelde , heb geprikkeld.
Voortdnr. w. van prïkkén. Dikwijls en hij herhaling prikken: als iök in mijne nieren geprickelt wierde. BisBELY. Fig. , aanporren : hij oelclë zich, door zijne
eerzucht geprikkeld, om , enz. Van hier prikhel, prik;
ook aanporring ; prikkeling, enz.
PRIKKEN , zie prik.
Aardig, vrolijk de
prilst
PRIL , IMJV naa inwe pi dier , prilsti
prille jeugd, de blijde dageraad des levens. Frisch,
fleurig: in 't prilste van de Mag. MooN.
PRINS , m.. meerv. prinsen. Een Vorst, over het alge..
meen: vest op prinsen geen betrouwen. L. D. S. P.
J3ijzonderlijk, een Vorst van zekeren bepaalden rang: cle
prins vari Borghese. Een pi ins v an den bloede
kröonprins, erfprins. Van hier prinsdom , prinselijk,
prinses. Zamenste prinsessenbier, prirzsessenboonen,
prinsenhoj, enz. Van het lat. princepe.
PROCUREUR, in., meerv. proöureurs. Hetzelfde als he
fr, procureur, lat. procurator. Pleitbezorger: notaris
,

1

en procureUl'.

PROEF. proeve, v., meerv. proeven. Een onderzoek:
uw heiligheid wort op de pi'oefgestelt. VOND. Eene

proef nemen. De proef doorstaan, of uitstaan-,
Proef honden. Als ook dat gene, waaruit uien de geschapenheid van eenig ding herkent: Glij ziet I1'n
da e,'

PRO. b2T
daer 'enevan geen', duistre proeve geven. D. DECX.
Eene proef, `proefje thee , koffij , wijn , enz. Bijzonderligk de eerste afdrukken van een werk : eene
proef
nazi,en ; en , in de cijferkunst, eene berekening:
,

de proef op eene som maken. Dat is de proef op

de som , overdragtelgk , daaruit blijkt de juistheid
Eindelijk , een werkstuk , waaruit men iemands bekwaacnheid . om in een of ander gild te worden aangenomen
beoordeelt : zijne proef doen , het opgegevene werkstuk
vervaardigen. Van hier proeven, de proef nemen, enz.
Zamenstell, erve, f'blad , proef druk , proef/aar , p`roefondervindeljk , dat uit proeven blijkt , -- proefpredikatie, proefsteen 9, pro=ef stuk s proeftijd , enz. Vare
het lat. probare.
PROFEET, uur. , meerv. profeten. Eigenlijk , iemand , die
iets verkondigt ; hetwelk de letterlijke beteekenis van het
gr. wpoPe e is. Nu werd dit woord oorspronkelijk gebedie in den, Delphischen
tem =
zigd aangaande de priesteis
i
el van ApotLo de uitdrukkingen der in verrukking geragte waarzegster voor de raadplegers van hare gewaandé
godspraken opschreven. Vervolgens gaf men den naam
van profeet aan alle priesters , die zich door het uitdeelen
van soortgelijke godspraken , van bloote offerpapen onderscheidden. En PAULUS bestempelt ergens eenen leeraar
uit het midden der Grieken met den naam van profeet.
Ja in de griekschie vertaling van den Bebreeucv chen
bijbel schonk men dien naam aan de mannen , die oudtijds Gods wil verkondigden. Daar dezen nu hunne lee
ringen en vermaningen meermalen met beloften, of bedreigingen, van toekomstig heil, of onheil,, paarden werd
een prof set , in het algemeene gebruik , welhaast evenveel,
als een voorspeller van toekomende dingen: daer quant
,

een seker propheet af van Juden, met name
bus. BITBELV. Van hier profeteren, profetes, profetisch, profetie.
De benaming van pro/eet is haar gebruik bij de Eu -

ropesche volken aan de invoering van het Christendom
onder die volken versehulddigd.
PROFIJT, o. Voordeel. Van hier profijteljk , --- pro
fijtertje, waarop men de eindjes kaars laat afbranden:
Van het lat. proficere , waarvan nuffen , ten tijde van het
verval der latí nsche taal, het bijv. n. proficuus vormde.
PROL,
--
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PRO.

PROL , v. Appelbrij : prol koken. Van hier prol1ig 9
dik , als appe brij. Zamenstell. appelprol.
PRONK , m. Sieraad , opschik : haar pronck krijgt pronek
door schoonheid van haer leven. CAMPt1. Dat staat
daar ie pronk. Ook in eenen kwaden zin , en ter
straffe : te pronk staan. Overdragt. : hij is de pronk ,
het pronkje, van zijn geslacht. Van hier pronkaard ,
pronken, enz. Zarnenstell. pronkbed , pronkbeeld ,
pronkdegen , pronkdeken , pronkgewaad , pronkgraf,
pronkjuweel , pronkkamer, pronkkleed , pronknaam,
pronksieraad , pronkstuk , pronkwerk , pronkzetel,
pronkzucht, gnz.
PRONKEN , o. w. , ik pronkte , heb gepronkt. VoIgens KIL. , de gemaakte houding van een standbeeld aan
nemen ; in het hedendaagsche gebruik eene opzigt barende vertooning maken : met sehoone kleederen pronken ,
met vele deugden pronken. Bijzonderlijk wegens eenen
paauw , die zijnen staart uitbreidt : zie dat hoovaurdig
dier eens pronken. Van hier pronker , pronkerg,
pronkster.
Het stamwoord is pragen , progen , waarvan ook prangen , als ziende op de gedwongen houding van eenen
pronker.
PRONSELEN , b, en o. w. , ik pronselde, heb gepronseld. Bedr. , knoeijen , kwanselert : dat werk is verbaasd gepronseld. Onzijd. - hij pronselt zoo wat met
dat geld. Bij KIL. prondelen , prondselen. Van hier
pronselaar, een knoeijer, en pronseling, bij KIL.,
hetzelfde als prondel, vodden , lorren. Zamenst. pronselgeld , pronselr-verk , knoeiwerk, voddenwerk.
PROOI, v., meerv. prooien. Roof , buit, aas: de leeuw

vindt zijne prooi niet in het woud. liet land ter
prooi aan den vijand overgeven. Van het fr. prove,
dat even als het eng. prei, ital. preda , van het lat.
praeda afstamt.
PROP, v., meerv. proppen. Een stop, die vast in eene
opening ingedrukt, gedraaid, of geslagen wordt, om dezelve daarmede ligt te maken: ergens eene prop in
slaan. Eene prop op een schietgeweer zetten. De
trompen van liet grof geschut worden met houten
proppen gesloten. Fig., iemand, die kort, dik en
zwaarlijvig is: een prop van eenen jongen , of van een

meis-.

PRO, PUI.
eis(. Van hier proppen , stoppen , stotiwen : grtnzet
proppen* Zamciste!1. propdarm , propi'eker, enz.
PIIOVE , (p r oven g proPene , bij KIL.), v., meerv. proven.

Het onderhoud , hetwelk iemand voor zijn geheele leven
uit eene geestelijke stichting trekt. Voorts het ambt, het
welk aan iemand zulk een onderhoud verschaft. Overdragt.,
het onderhoud, hetwelk iemand zich in een zoogenoeRd
proveniershuis voor al zijn leven bezorgt. Van hier
provenier , proviand, bij KIL. proanc1e , provianderen* Zamensteli. proenkraemer,, hij KIL., proviandhuis proviandmeester pro'ianc4.'ageri , enz. Het
stamwoord is het middeleeuw. lat. pracharida.
PROVENIER , zie prove.
PROVINCIE, v., meerv. provincien, provincies. Een
wingewest : de Pereenigde pro'inciea. Van het late
proPznCza.
PROVOOST, m., meerv. provoosten. Van het fr. pre.
preots , en dit van het lat. praepositus. Eige.
,

lijk iemand , die over iets gesteld is. In eeiien meer bepaalden zin diegene, welke de overtreders, onder de
krijgslieden en schutters, gevangen neemt; ook kapitein,
geweldiger genoemd : hij zit al hij den provoost.
van hier wordt de gevangenis zelve de provoost genoemd:

Iti heeft drie dagen in den provoost gezeten.
]PRUIK, paruii& , v* 9 meerv. pruiken. Een hoofddeksel
van kunstig zamengevoegde en gekrulde haren. Overdragt.,
gekruld hoofdhaar: ciaer op haer fee8t de liefelijckc
Maij depruik mee 8iert. VOND. Van hier pruiken , een„
pruik dragen: fraai gepruikte Raadsheeren. Zarnensi.
pruikebol, pruikmaker, pruiku'inkel, enz. Van het
fr. perruque.
PRTJILEN, o, w., ik pruilcie, heb gepruilci. Zekere
mengeling van droefheid en gramschap hetoonen: hij zitdaar te pruilen. Van hier pruiler, pruilstcr. Za
mensteil. pruilhoek, pruilmond, enz.
PRUIM, v., meerv. pruimen. Eene bekende boomvruch
van verschillende soorten: hier nevens eenit-e pruimeri
om haar ontfangen vonnis te Poldoen. 1I0 0FT. A1
ook de boom zelf: daar s t aa t een pruim. Voorts
eene kleine hoeveelheid van tabak, om te kaauwen:
pruimpje nemen. Van hier pruimen, tabak kaauwcr
LI
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en prumellen, gekonfijte pruimen van Provenee. Za.
:nenstell. pruimboom , pruiinesap, pruimesteen , pjruimmond , een klein mondje , dat ineen getrokken en ge~

fronsd is, en naar een gedroogd pruimpje zweemt.
PRUIS , v. Hetzelfde als bruis, schuim. In de zannenle-ving zegt men : liet pruis , even als bruis ; het pruis
staat op zin' mond.
PRUISEN, o. W. ik pruiste, heb gepruist. Genoegzaam hetzelfde als bruisen , opborrelen.
PRUTSSEN , o. Zekere landstreek in Duitschland : het vette
land van pruissen. VOND. Van hier pruissisch.
PRUL , v. , meerv. prullen. Een ding van geene de minste
waar de : weg met die prullen. Van hier prulachtig ,
prullig. Zamenstell. prulcdichter, prullenkooper, prul—
lenmaker, pr•ullenmancl , prulschrj t , prulschrgver,,
enz.
PRUT , v. In Amsterdam gebruikelijk voor dikke karnemelk. In de walvischvangst wordt het dikke bezinksel van
de traan prut genoemd.
PJIUT , bijw., enkel gebruikelijk in de gemeene spreekw. :
het is daar niet prut, het is daar niet helder : Zij is
niet prut , deugt niet veel , enz.
PSALM , m. , meerv. psalmen. Eigenlijk , een lied over
liet algemeen. Bijzonderlijk , een der honderd en vijftig
liederen van DAVID , en andere Hebreeuwsche dichters,
welke men in den bijbel bijeen verzameld vindt : eenige
toekijkers hieven den hondert en dertigsten psalm
aan. DOOFT. Boetpsalm, klaagpsalm, treurpsalm,
enz. Van hier psalmist. Zamenstell. psalmboek, psalm-dichter, psalmgezang, psalmvinger, enz.
In het lat. psalmus, gr. aAgo s ; van het werkw.
^aaa^ , zingen.
PUFFEN, o. en b. w., ik pufte , heb gepuft. Klanknabootsend woord, blazen: hij had gegeten , dat h ij
pufte. Bedr. , trotseren: ik trotse zin gheweldt , en
puf zin drei/l; Rementen. HOOFT. Van hier het zelfst.
puf, voor lust: ik heb er geen puf in.
PUI, v., meerv. puilen. In het lat. podium. De voorgevel van een huis , en wel voornamelijk het onderste ge deelte , of de eerste verdieping. Ook die plaats van een
stadhuis, waar men de verordeningen afleest: iets van de
pui ;eiz. HooFT schrijft aan een ganseh Rijk eene
ljES^
-

1
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pui toe : een zuid van koper aan de puij pan 't mag--.
ih Rijk..
PUIK, bijv. naames. en bijw. Best , uitmuntend : puike
waar. Die thee is puik. Van hier puikspuik , allerJ)est. Ook als zelfst. , het` puik , het beste, liet uitgele-.
zenste : al 't puik der ridderschap. HOOFT. Verkleinw. puikje. Klaas , het puikje van het dorp , de
knapste van de boerenknapen. Pool. Het puikje van de
vischmarkt , de eelste visch. Zarnenstell. pu kjuiweel ,
puikschilder•, puikstuk, puiktverk , enz.
PUILEN , zie uitpuilen.
PUI^1STEEN , m. , rneerv. pucimsteenen. Een zeer ligt en
sponsachtig slag van steenen. Omdat hij op het water
drijft , noemt men hem ook drijfsteen. Een muur met
prui,nsteen glad 8ctiuren. Van hier puimen, met puirnsteen wrijven. Zam►enstell. uitpuimen. In het hoogd.
Bimstein , eng. pu nice stone , fr. pierre ponce , sp.
piedra esponia, ital. pomice , lat. pumex.
PUIN , o. Onbruikbare gebrokene steenen : in 't omgeiwroete puin VOND . Zamenstell. puinbak , puingras,,
puinhoop , een hoop puin ; meerv. puinhoopen. Misschien
van pui , als steenen van afgebroken , of ingestorte puijen , en dit zamengetrokken tot puin.
PUINHOOP , zie puin.
PUIST , v. , meerv. puisten.- Een klein gezwelletje : een
.

aangezigt vol puisten. 4an iets eene puist hebben is,
in de gemeenzame verkeering , daarvan af keerig zgn. Van
hier puistaclitig ,pistig , puistigheid. Zamenst. puil-.
tebijter , bij KIL. rombout, enz. liet stamwoord. van puist,
en het fr. pustule, ital. pustula, is het lat._ pustula.
PUIT, m., meerv. puilen. In Zeeland gebruikelijk , voor
een kikvorsch. Ook oulings: die puut liet , hem in 't
water sinken• ESOPET. TUINCLAN brengt dit woord tot
het gr. pvea^ , moddergrond, omdat de kikvorschen zich
daarin meestal ophouden. Van daar ook is bij HALM
puit een veenboer. Van hier peilaal.
PUL, v., meerv, pullen. Eene kruik: eene pui bier. Dit
woord schijnt eene verkorting van het lat. ampulla; daar
het bij KIL . pulle luidt. Eene tinnen kan met eene
lange kromme pijp, waaruit men jonge 'kinderen laat
drinken , draagt insgelijks den naam van pul, Van hier
pullen , drinken, pulllbroers, drinkebroers.
Li 2
PUL-_
,

,

PUL, PUN, PUR.
.PULVER, (polver) g o. Een basterdwoord van het lat,
pid'is. Buskruid: hij ie geen schoot pulver waardig.
Ook stof, poeder, over het algemeen: iets tot pulver
malen, of stampen. Zamensteli. pulverstok, oulings
voor snaphaan gebruikelijk.
]PUNT, 0. rneerv. punten. Een stip over het algemeen:
eene lijn tusaclien twee punten. Bijzonder, een der
stippen , of klinkletters in het Hebreeuwsch : het He..
. breeiuv8ch zonder punten lezen. Van punt lot punt,
in alle deden. Daer van het minste punt Jaelt. DE
DECK. Die veel speelt met tongh en kaecken,
komt wel eens liet punt te raecken. Huno. Ineen punt des tijds , in een oogenblik. Het puntan
eer , het stuk van eer. Zamensteli. brandpunt, geloofspunt , grondpunt , hoofdpunt.., middelpunt, toppunt,

enz. Van het lat. punctum.
PUNT, v. , ineerv. punten. Spits: de punt vart eene
naald , van eenen degen. Iemand voor de punt eischen , hem tot een tweegevecht uitdagen. Iemand de
punt bieden, overdragt. , hem te keer gaan. Van hier
de spreekwijs eene punt aan iets zuigen, zich gereed
maken tot tegenspraak, of tegenstand. Ook noemt men
de toeloopende scherpte van een bolwerk en van een
boek lands , de punt. Van hier punten , spits maken,
scherpen, puntachtig , en puntig, scherp, spits; over
dragt. , naauwkeurig , net en zindelijk: eene puntige
vrouw; puntigheid, puntiglijk. Zamensteil. punt -

dicht , punidichter , punthaak , puritrede, punt
spreuk, enz. Fr. pointe.
PUNTIG, zie punt.
PUREN, b., w., ik puurde, heb gepuurd. VOND. heeft
dit woord gebruikt in den zin van zuiveren, en oordeelde
het derhalve afkomstig van het lat. purue, zuiver: en 't
Iichaem puurt Pan doote4jke smetten. VOND. Goud
uit iets paren, door zuivering afzonderen.
PURPER, o. Eene bijzondere donkerroode kleur: het
purper van de TOOS, enz. DE DECK. Overdragt., eene
ideedingstof, die met purper geverwd is: in 't purper
zit de mot. VOND. Fig., de kardinaalswaardigheid: naar
't purper staan. Van hier purperen, purperverwig
maken, en purperachlig;—purperen, onverbuigb. bijv. n.,
%aii purper: een purperen mantel. Zainenstdil. pur
lje 1-'
-

P UR., PUT, PUU.
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perkleurig , purperkoorts , anders scharlakenkoorts ,
purpermossel , purpei verve , purperverwig , purperverkooper, purpervisch , enz. Van het gr. ?-op^vga.
PURPEREN , zie purper.
PUT , m. , meerv. putten. Een diep uitgegraven gat in
den grond, anders waterput: dan kudden uit den
put gedrenkt. VOND. „,Jls het kalf verdronken is,
den put dempen. Zie dempen. Voorts ook elke kuil
Josef vert in eenen put gelaten. Vozen. en zelfs
evenveel welke holligheid: putjes in de wangen, oes-terpru t , pokput , steenput, eenput, enz. Van hier
p'aten , uit eenen put scheppen, putter , een distel.
vink, die geleerd heeft, zijn drinkwater met een emmertje
op te halen , puts , een houten scheepsemmer , putsen ,
niet eene puts scheppen. Zamenstell. pulcieksel , pui:

;

emmer, putti alg, prethaak , putketen , putkouw,
putrad , putwater, enz. Van het lat. ,puteus.
PUTS, putse , zie put.

PUTTEN, zie put.
ZUUR, oud. bijv. naamor. en bijw. Van het lat. purus ,
zuiver. Puur goud. Ende altemael sufijver en puer.
CLARE SPIEG . KIL. heeft puur zot , omnino stultus ;
zoo ook puur willens, opzettelijk. Oulings plagt neen
ook te zeggen: puur moedernezakt.

0.

Q.
Q,

eene letter van vreemden oorsprong , die weleer te
onregt onder de nederduitsche medeklinkers gerangschikt
werd, Zij is eigenlijk een overtollig letterteeken, betwelk ,vii
niet behoeven, dan hij het schrijven van vreemde woorden;

b. v, de .igennamen Quintilianu8, Qu,irinllis, enz, , en
de basterdwoorden quatertemper ; quinquagesima , ens,
Doch bij alle nederduitsche woorden hezigt men bto, Zie
verder over de Q. bet zamengestelde letterteeken lw.

